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Tempo
No Rio e cm Niterói, nubla-
do a ocasionalmente claro,
com possíveis chuvas isola-
das. Visibilidade modera-
da a boa. Temperatura es-
tável; máxima e mínima de
ontem: 28,5° em Santa Cruz
e Jacarepaguá e 21,3° no
Alto da Boa Vista. Foto do
satélite e tempo no mundo
na página 35.

Avanço militar

Batalhão americanos avan-
ça para Olancho, na frontei-
ra de Honduras com Nicará-
güa, onde tropas sandinis-
tas teriam ocupado área
hondurenha. (Página 25)

Flamengo agita

A rotina da pequena Itape-
runa, no norte do estado,
próxima às divisas com Mi-
nas e Espírito Santo, se
transformou com a presen-
ça do Flamengo, que defen-
de hoje, diante do Porto
Alegre, a liderança invicta
e isolada da Taça Guanaba-
ra, com Bebeto de volta ao
ataque. (Página 38)

TV Pirata, novo programa
de humorismo da Globo,
entrará no ar em 5 de abril
disposto a renovar o gêne-
ro. No elenco, estrelas co-
mo Marcos Nanini e Ney
Latorraca dividem as aten-
ções com talentos mais re-
centes, como Luís Fernan-
do Guimarães (foto) e Regi-
na Casé. Atrás das câme-
ras, o humor anárquico da
Casseta popular e Planeta
diário.

SPECIAL

Conversão reduz

dívida externa

em US$ 1 bilhão

Só com processos informais dc
conversão, que ignoram as regras fixa-
das pelo Banco Central, calcula-se que
já se reduziu a dívida externa brasileira
em um bilhão de dólares. Estas conver-
sócs — que incluem ate a remessa ilegal
de dólares para o exterior — podem
chegar a cinco bilhões dc dólares, cm-
bora o Banco Central só tenha contabi-
lizado até agora operações no valor de
211 milhões de dólares.

O diretor da área externa do
Banco Central, Arnin Lorc, informou
que as bolsas dc valores não poderão
participar do primeiro leilão dc con-

versão da dívida marcado para o pró-
ximo dia 29. Segundo cie é preciso
discutir melhores mecanismos para
que as bolsas possam participar destes
leilões.

Em Caracas, onde participa da
assembléia do Banco Interamericano
de Desenvolvimento, o ministro da
Fazenda, Maílson da Nóbrega. come-
çou a negociar com o presidente do
comitê assessor dos bancos credores do
Brasil, William Rhodcs, um emprésti-
mo-ponte de US$ 1,8 bilhão para o
pagamento dos juros que vencem cm
abril, maio e junho. (Páginas 27 e 28)
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em coleção de arte reunia,
ao lado de grandes mestres
da modernidade, muitas
obras acadêmicas e peças
kitsch. A coleção será lei-
loada pelo empresário Fred
Hughes, pragmático amigo a
quem Warhol incumbiu
criar uma fundação para
apoiar artistas jovens.

Após 20 anos de lutas e
muito espaço conquistado,
o feminismo assume novas
posturas e se articula por
todo o mundo, com espe-
ciai destaque para as re-
giões subdesenvolvidas.
Entre as marcas do novo
estilo estão a tendência à
•cooperação, o respeito às
diferenças, a alta de valo-
res familiares, a psicanáli-
se e a proximidade do
povo.

Ozires Silva, ex-
presidente da Embraer,
gosta mesmo é de aviões,
mas não diminui sua capa-
cidade de trabalho na pre-
sidência da Petrobrás. Vi-
ve só num pequeno aparta-
mento em Copacabana, tra-
balha todo fim de semana
e, das pressões que recebe,
duas partem da família:
volta para São José dos
Campos (SP) e aceitar algu-
ma das boas ofertas que
recebe de empresas pri-
vadas.

Mulheres nas ruas

Estudos realizados em São
Paulo revelaram que as
mulheres cometem poucas
infrações de trânsito e se
envolvem num número re-
lativamente pequeno de
acidentes, em comparação
à sua participação entre os
motoristas. A PM estima
que a situação seja igual no
Rio. (Página 18)

Moradores do Condomínio Novo Leblon batem recorde na

doação de sangue para hemofílicos: 140 litros. (Pág. 14)

Reta final dá

vantagem ao

parlamentarismo

A Constituinte entra na semana
decisiva da votação do sistema de

governo quebrando um equilíbrio
de treze meses: adesões de última
hora apontam clara tendência de
aprovação do parlamentarismo. A
votação, terça-feira, exibirá um
duelo de oratória entre os parla-
mentaristas Afonso Arinos e Mário
Covas e os presidencialistas Hum-
berto Lucena e Vivaldo Barbosa.

Os parlamentaristas já discutem
nomes para a formação do primeiro
gabinete. Entre os lembrados estão
os de José Richa, Mário Covas,
Sandra Cavalcanti, Jarbas Passa-
riho e Antônio Ermíiro de Mo-
raes. Mas se for mantido o presi-
dencialismo, haverá um problema:
o corpo da nova Constituição é
todo parlamentarista. (Págs. 3 a 8)

Ingleses são

linchados em /

funeral do IRA

Centenas de manifestantes católi-
cos lincharam dois soldados ingleses
que, vestindo roupas civis, jogaram um
carro contra um cortejo fúnebre de um
guerrilheiro do Exército Republicano
Irlandês, assassinado na quarta-feira. A
multidão cercou o carro, retirou os
homens de dentro, /espancou-os com
tacos de buscbíilh despiu-os e espancou-
os de novo. Os dois ingleses foram
abandonados, nu$ taxi, mortos, com
mais de 10 tiros cada um. Uma testemu-
nha do linchamento disse que os mani-
festantes "pareciam animais". (Pág. 24)

Tutela militar9 a

obra de Sarney

? O presidente
Sarney não conse-
guirá concluir a
ferrovia Norte-Sul
sequer com cinco'anos 

de mandato,
mas com três anos
de governo inau-
gurou a linha cir-
cular da transi-
ção, pela qual o

país saiu de um regime militar em que
os generais apitavam cada vez menos
para chegar a um regime civil em que
eles mandam cada vez mais. Os milita-
res, hoje, têm a prerrogativa de falar
como políticos — e se comparam a
professores, que não têm porte de arma
— e de ouvir como militares. A Consti-
tuinte ajuda a consolidar essa obra de
engenharia política. (Página 12)

Pais dão apoio

a filhos 
"gays"

? P a u 1 e t t e
Goodman teve
um choque, há oi-
to anos. quando
soube que a filha,
de 20 anos, era
lésbica. Ela queria
netos, sonhava
com uma vida
convencional para a filha. Hoje. Paulette
é a ativa presidente da Associação dos
Pais e Amigos de Lésbicas e Gays, nos
EUA, ou Flag (sigla em inglês), criada
em 1982 para lutar contra o preconceito
sexual, muito aguçado nestes tempos de
Aids. Com ramificações na Europa. Ásia
e África, Flag ajuda os pais a aceitar a
homossexualidade dos filhos e orienta o
adolescente a se assumirem família.
Estima-se que haja 24 milhões de ho-
mossexuais nos EUA. (Página 23).

A Fazenda Tamakavy jamais foi visitada por seu proprietário, o apresentador ae 1 V

Sílvio Santos, líder do Ibope dominical e de um império de US$ 240 milhões (Pág. 34)

Vaga sobrando

será preenchida

no unificado

Das 16 224 vagas do vestibular unifi-
cado, 1 712 (11,79%) ficaram ociosas,
mas, ao contrário do que acontece nas
universidades federais, serão oferecidas
ao final das duas reclassificações aos
candidatos não eliminados. As 2 540 va-
gas que sobraram nos vestibulares da
UFRJ e UFF não serão preenchidas, já
que essas instituições só querem receber
alunos em condições dc concluírem um
curso superior. Os reitores dessas univer-
sidades atribuem as reprovações às exi-
gências de notas mínimas. (Págs. 15 e 17)

Detran algema

carro parado 
em

lugar proibido
A partir de abril, quem estacionar

em área proibida no Centro ou na Zona
Sul do Rio enfrentará, além do rebo-
que, outra forma de repressão: o De-
tran acaba de contratar, de uma empre-
sa especializada, 700 algemas para
pneus, capazes de imobilizar o veículo
no local da infração — ele só será solto
depois que o proprietário pagar a multa
no banco e pôr em dia toda a documenta-
ção. Botafogo, segundo o diretor do De-
tran, Alves de Brito, será o primeiro bair-
ro a experimentar as algemas. (Página 14)

BC apura ato

irregular de

novo diretor

O novo diretor da área externa do
Banco Central, Armin Lore, que deve
zelar pelas reservas cambiais do país, está
envolvido num caso de desvio de divisas
de US$ 14 milhões 535 mil, constata um
relatório do próprio BC. Em 1984, a
empresa Farol não internou esse valor,
recebido pela agência de Nova Iorque do
Unibanco. Lore, à época diretor-
executivo do banco, defende-se atirman-
do que os inquéritos não foram encerra-
dos e "qualquer conclusão sobre pes-
soas implicadas é prematura". (Pág. 31)

PROCURADOS — RELO-
GIOS ANTIGOS DE PUL-
SO E BOLSO: Patek-
cartier—Rolex—vache-
ron— Lange—cronógra-
fos. Lembre-se que um
Patek é como um Rolls
Royce. Consulte-nos: Tel.
521-0945 seg a sabado
Hor. comercial.

COMPRO JÓIAS ANTI-
GAS E MODERNAS —
cartier- V. cleef-bulgari-
tiffany- Bucheron e ou-
tros COBRIMOS
QUALQUER OFERTA.
MARCAR ENTREVIS-
TA: 521-0945 de segun-
da a sábado Hor comer-
ciai.

EMPREGADA DOA/ÍÉSTICA— 1 casal estrangeiro s/fi-lhos, precisa de 1 empregadafina p/todo serviço, salário 20mií; em carteira Exige-se re-ferôncias. Enviar carta e foto
para Caixa Postal 37.172.CEP 22 622 RJ.

corcel ii 82 Álcool —
Verde metálico, 5 marchasc/digital, ótimo estado. CZ$320 mil. Tel. 204-2790.

RADIO AMADOR E TE-
LÉSTRADA — Antena
M2E da IDEALIZA opera
as 2 modalidades dl efi-
ciência. Já vem completa
cl irradiante em ago inox,
cabo, conector e suporte
lixantena p/ calha. A ven-
da nas boas lojas do ra-
mo ou (021) 742-7850.

PLANO PSI — Terapia p/ pes-soas c/ baixa renda. Extensi-vo a sindicatos assoc. debairros, etc. Tel. 256-0533Silvino.
LANCHA TORNADO — Mo-tor Volvo Penta. Vendo p/CZ$ 1 800 mil tel 325-6782.
PRÁTICA MTL-3 — Vende-secom mais 13 acessórios. Tel.261-11D9 Sérgio.

HUNTER 45' — A mais nova
do Brasil. Fly Bridge equipa-
díssima Telefone: 533-3125

A MUSICAL — Piano RoslerSteinway Essemfelder caudaapt° armário Av Maracanã
670. Tel. 264-6177.

A TERESA VENDE PIANOS— Blutner 1/4c. 1.100 OTN'sCAVEAU 1/4 3 c. 850 OTN'sTel: 294-0547 h. comorcial.

DODGE MAQNUM 79 — Su-
per novo. 260 mil Rua Gal.Severiano, 76/ 201 Tel. 541-6615 LUIS CARLOS.

DEL REY 82 — 4 p bege. exc.
estado, pouco uso. Tratar 2af. - 267-0767 Sr. Lucas.

DEL REY GLX 82 — Sério
Ouro (todo 86), ar cond. t.
fita, amplif. 2 p. Exc. estado
300 mil entr. Sônia 385-4442.

CALOI 10 — Vendo, supor
nova. sem uso, peças impor-
tadas. Melhor oferta. Tel:
322-0784.

CB 450 TR/OKM — CZ$ 450
mil. urgente. Carlos Coelho,
Tel. 230-2103.

DT-180 Z 88/0 KM — 198 000
+ 18 x 5.412. Aceito carro.
Tel: 233-5271 e 253-3305.
Tratar 2a feira.

DOMÉSTICA —Todo serviço,
durma emprego, referências
1 ano, INPS, paga-se bem
Tr. Tels: 287-0177.

DOMÉSTICA — Todo serviço,
goste de criança, ref. e doe.
p/ dormir. Sal. 7.500. Tel:551-2989.

CONTINUO — Precisa-se,
pref ostudante Marcar en-
trevista tol. 263-5265.

PASSO — Contrato de lan-
chonete ótimo ponto. R Djal-ma Ulrich. 91-A. Tratar 267-1095 Dias úteis.
produtos naturais —
Vendo loja luxo. Z. Sul. c/lan-chonete restaurante, merca-do. Útimo faturamento e fre-
guesia Ponto nobre Motviagerp 7 235 .'6'6 DrMaurício pço C<!$ 6 "nilh
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doagdo de sangue para hemofilicos: 140 litros. (fag. 14) J

A Fazenda Tamakavy jamais foi visitada por seu proprietdrio, apresentador de TV

Silvio Santos, lider do Ibope dominical e de um imperio de US$ 240 nulhdes. (Pdg. 34)
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Tempo
No Rio e em Niterói, nubla-
do a ocasionalmente claro,
com possíveis chuvas isola-
das. Visibilidade modera-
da a boa. Temperatura es-
tável; máxima c mínima de
ontem: 28,5° em Santa Cruz
e Jacarepaguá e 21,3" no
Alto da Boa Vista. Foto do
satélite e tempo no mundo
na página 35.

Loteria

Resultado de ontem da Lo-
teria Federal. 1°) 29.249
(SP); 2°) 92.551 (SP); 3°)
87.154 (PR); 4°) 07.082 (MG)
e 5°) 64.987 (SP). (Pág. 35)

Flamengo agita

A rotina da pequena Itape-
runa, no norte do estado,
próxima às divisas com Mi-
nas e Espírito Santo, se
transformou com a presen-
ça do Flamengo, que defen-
ae hoje, diante do Porto
Alegre, a liderança invicta
e isolada da Taça Guanaba-
ça, com Bebeto de volta ao
ataque. (Página 38)

TV Pirata, novo programa
de humorismo da Globo,
entrará no ar em 5 de abril
disposto a renovar o gêne-
ro. No elenco, estrelas co-
mo Marcos Nanini e Ney
Latorraca dividem as aten-
ções com talentos mais re-
centes, como Luís Fernan-
do Guimarães (foto) e Regi-
na Casé. Atrás das câme-
ras, o humor anárquico da
Casseta popular e Planeta
diário.

SPECIAL

Bruno volga

Conversão reduz

dívida externa

em US$ 1 bilhão

Só com processos informais de
conversão, que ignoram as regras fixa-
das pelo Banco Central, calcula-se que
já se reduziu a dívida externa brasileira
em um bilhão de dólares. Estas conver-
sões — que incluem até a remessa ilegal
de dólares para o exterior — podem
chegar a cinco bilhões de dólares, em-
bora o Banco Central só tenha contabi-
lizado até agora operações no valor de
211 milhões de dólares.

O diretor da área externa do
Banco Central, Arnim Lore, infor-
mou que as bolsas de valores não
poderão participar do primeiro leilão

de conversão da dívida marcado para
o próximo dia 29. Segundo ele é
preciso discutir melhor mecanismos
para que as bolsas possam participar
destes leilões.

Em Caracas, onde participa da
assembléia do Banco Interamericano
de Desenvolvimento, o ministro da
Fazenda, Maílson da Nóbrega, come-
çou a negociar com o presidente do
comitê assessor dos bancos credores do
Brasil, William Rhodes, um emprésti-
mo-ponte de USS 1,8 bilhão para o
pagamento dos juros que vencem em
abril, maio e junho. (Páginas 27 e 28)
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coleção de arte reunia, ao
lado de grandes mestres da
modernidade, muitas obras
acadêmicas e peças kitsch.
A coleção será leiloada pelo
empresário Fred Hughes,
pragmático amigo a quem
Warhol incumbiu criar uma
fundaçáo para apoiar artis-
tas jovens.

Após 20 anos de lutas e
muito espaço conquistado, o
feminismo assume novas
posturas e se articula por
todo o mundo, com especial
destaque para as regiões
subdesenvolvidas. Entre as
marcas do novo estilo estão
a tendência à cooperação, o
respeito às diferenças, a al-
ta de valores familiares, a
psicanálise e a proximidade
do povo.

Ozires Silva, ex-presi-
dente da Embraer, gosta
mesmo é de aviões, mas não
diminui sua capacidade de
trabalho na presidência da
Petrobrás. Vive só num pe-
queno apartamento em Co-
pacabana, trabalha todo fim
de semana e, das pressões
que recebe, duas partem da
família: voltar para São Jo-
sé dos Campos (SP) e aceitar
alguma das boas ofertas que
recebe de empresas pri-
vadas.

Mulheres nas ruas
Estudos realizados em São
Paulo revelaram que as
mulheres cometem poucas
infrações de trânsito e se
envolvem num número re-
lativamente pequeno de
acidentes, em comparação
à sua participação entre os
motoristas. A PM estima
que a situação seja igual no
Rio. (Página 18)

Moradores do Condomínio Novo Leblon batem recorde na

doação de sangue para hemofílicos: 140 litros. (Pág. 14)

Reta final dá

vantagem ao

parlamentarismo

A Constituinte entra na semana
decisiva da votação do sistema de

governo quebrando um equilíbrio
de treze meses: adesões de última
hora apontam clara tendência de
aprovação do parlamentarismo. A
votação, terça-feira, exibirá um
duelo de oratória entre os parla-
mentaristas Afonso Arinos e Mário
Covas e os presidencialistas Hum-
berto Lucena e Vivaldo Barbosa.

Os parlamentaristas já discutem
nomes para a formação do primeiro
gabinete. Entre os lembrados estão
os de José Richa, Mário Covas,
Sandra Cavalcanti, Jarbas Passa-
riho e Antônio Ermírio de Mo-
raes. Mas se for mantido o presi-
dencialismo, haverá um problema:
o corpo da nova Constituição é
todo parlamentarista. (Págs. 3 a 8)

Ingleses são

linchados em

funeral do IRA

Centenas dc manifestantes católi-
cos lincharam dois soldados ingleses
que, vestindo roupas civis, jogaram um
carro contra um cortejo fúnebre de um
guerrilheiro do Exército Republicano
Irlandês, assassinado na quarta-feira. A
multidão cercou o carro, retirou os
homens de dentro, espancou-os com
tacos dc bnsebali despiu-os e espancou-
os de novo. Os dois ingleses foram
abandonados, num táxi, mortos, com
mais dc 10 tiros cada um. Uma testemu-
nha do linchamento disse que os mani-
festantes "pareciam animais". (Pág. 24)

Tutela militar, a

obra de Sarney

kii. D O presidente
Sarney não conse-
guirá concluir a
ferrovia Norte—

.Sul sequer com
cinco anos de
mandato, mas
com três anos de
governo inaugu-
rou a linha circu-
lar da transição,

pela qual o país saiu de um regime
militar em que os generais apitavam
cada vez menos para chegar a um regi-
me civil em que eles mandam cada vez
mais. Os militares, hoje, têm a prerro-
gativa de falar como políticos — e se
comparam a professores, que não têm
porte de arma — e de ouvir como milita-
res. A Constituinte ajuda a consolidar
essa obra de engenharia política. (Pág. 12)

Pais dão apoio

a filhos 
"gays"

soube que a filha"
de 20 anos, era
lésbica. Ela queria
netos, sonhava
com uma vida
convencional para a filha. Hoje, Paulette
é a ativa presidente da Associação dos
Pais e Amigos de Lésbicas e Gays, nos
EUA, ou Flag (sigla em inglês), criada
em 1982 para lutar contra o preconceito
sexual, muito aguçado nestes tempos de
Aids. Com ramificações na Europa,
Ásia e África, Flag ajuda os pais a
aceitar a homossexualidade dos filhos e
orienta o adolescente a se assumirem
família. Estima-se que haja 24 milhões
de homossexuais nos EUA. (Página 23)

São Félix do Araguaia (MT) — José Carlos Brasil

A Fazenda Tamakavy jamais foi visitada por seu proprietário, o apresentador de TV

Sílvio Santos, líder do Ibope dominical e de um império de US$ 240 milhões. (Pág. 34)

Vaga sobrando

será preenchida

no unificado

Das 16 224 vagas do vestibular unifi-
cado, 1 712 (11,79%) ficaram ociosas,
mas, ao contrário do que acontece nas
universidades federais, serão oferecidas
ao final das duas reclassificaçõcs aos
candidatos não eliminados. As 2 540 va-
gas que sobraram nos vestibulares da
UFRJ e UFF não serão preenchidas, já
que essas instituições só querem receber
alunos cm condições de concluírem um
curso superior. Os reitores dessas univer-
sidades atribuem as reprovações às exi-
gências de notas mínimas. (Págs. 15 c 17)

Detran algema

carro parado em

lugar proibido
A partir de abril, quem estacionar

cm área proibida no Centro ou na Zona
Sul do Rio enfrentará, além do rebo-
que, outra forma de repressão: o De-
tran acaba de contratar, de uma empre-
sa especializada, 700 algemas para
pneus, capazes de imobilizar o veículo
no local da infração — ele só será solto
depois que o proprietário pagar a multa
no banco e pôr em dia toda a documenta-
ção. Botafogo, segundo o diretor do De-
tran, Alves de Brito, será o primeiro bair-
ro a experimentar as algemas. (Página 14)

BC apura ato

irregular de

novo diretor

O novo diretor da área externa do
Banco Central, Armin Lore, que deve
zelar pelas reservas cambiais do país, está
envolvido num caso de desvio de divisas
de US$ 14 milhões 535 mil, constata um
relatório do próprio BC. Em 1984, a
empresa Farol não internou esse valor,
recebido pela agência de Nova Iorque do
Unibanco. Lore, à época diretor-
executivo do banco, defende-se afirman-
do que os inquéritos não foram encerra-
dos e "qualquer conclusão sobre pes-
soas implicadas ê prematura". (Pág. 31)
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Coluna do Castello

Ser esperto não

é ser hábil

O 
senador Humberto Lucena, autor"da
emenda i|ue pretende manter o presi-

deneialismo eomo sistema de governo, rcce-
heu ontem pela manhã do ministro Ronaldo
Costa Couto a garantia de que não existe
acordo algum firmado pelo presidente José
Sarney com o PMDB para aprovação do
parlamentarismo com cinco anos de manda-
to. "O que existe e a falsa encenação de um
acordo que não foi e que não será feito",
observa o senador. Ele atribui isso ao "de-

sespero" dos parlamentaristas que 
"querem

evitar a derrota".
O que diz Lucena foi dito anteontem à

noite pelos ministros Antônio Carlos Maga-
lhãcs e Prisco Viana a mais de 60 deputados
do PFL, reunidos pelo líder do partido na
Câmara, José Lourenço. "Vamos bater cha-
pa", prometeu Antônio Carlos. "Sarney é
presidencialista e assim permanecerá", asse-
gurou Prisco Viana. Costa Couto disse a
Lucena que o governo atuará para dissipar a
impressão de que Sarney aceitou o parla-
mentarismo em troca do mandato de cinco
anos.

A história do acordo que foi sem nunca
ter sido, mas que ainda pode acabar saindo,
tem a ver com o estilo mais para o esperto
do que para o hábil do atual presidente da
República. Como ele, também Tancredo
Neves e Ulysses Guimarães, por exemplo,
cultivaram o hábito de afirmar uma coisa
aqui, outra acolá. Na semana passada, Ulys-
ses sugeriu à direita do PMDB sua concor-
dància com a fórmula do parlamentarismo
com cinco anos para Sarney. "É o mais
sensato", disse.

Para a esquerda, Ulysses soprou que o
parlamentarismo pode ser o melhor cami-
nho para a realização da eleição presidencial
até novembro. Tancredo subiu no palanque
das diretas já ao mesmo tempo que conspi-
rava por uma saída política que passasse
pela via indireta do Colégio Eleitoral. Tan-
credo obteve o que queria. Ulysses age para
manter o PMDB unido, sem o que não
poderá pensar em suceder Sarney ou cm
tornar-se primeiro-ministro no parlamenta-
rismo. Está perto de obter o que quer.

O que quer Sarney? Sem dúvida nenhu-
ma, quer ficar cinco anos no Palácio do
Planalto. Se possível, quer continuar gover-
nando com plenos poderes. A falta de
autoridade que exibe no exercício do cargo
vai-lhe custar a maioria dos poderes que
hoje detém e pode acabar lhe custando o
quinto ano de mandato. Onde pensa que
está sendo hábil, está sendo na verdade
desastradamente esperto.

Até o início da semana passada, a
Constituinte estava dividida quase ao meio
entre parlamentaristas e presidencialistas. A
semana fechou com o parlamentarismo em
vantagem. Foi Sarney quem o impulsionou
ao admitir aceitá-lo em conversas que teve
até mesmo com sólidos presidencialistas,
como os deputados Expedito Machado
(PMDB-CE) e José Geraldo (PMDB-MG).
Ulysses aproveitou a brecha fornecida por
Sarney para encaixar, ali, a unidade do
PMDB. Ajudaram-no alguns governadores.

Na raiz do que agora ocorre está o
pecado original de Sarney de ter rompido o
pacto político estabelecido para gerir a tran-
sição. Se o tivesse respeitado, uma decisão
da Constituinte pelo presidencialismo ou
pelo parlamentarismo, pelos quatro ou pe-
los cinco anos de mandato, não representa-
ria derrota alguma nem para ele nem para o
governo. O pacto previa o respeito à sobera-
nia da Constituinte, e o presidente não tem
feito outra coisa que não seja desrespeitá-la.

Ao mesmo tempo que diz estar dispôs-
to a acatar o que ela decidir, insinua em
discursos e em encontros privados que não
acatará o mandato de quatro anos e que os
militares poderão intervir para impedir a
eleição ainda este ano. Recentemente, em
conversa com um amigo, observou que o
presidente João Goulart acabou deposto
porque quis evitar derramamento de san-
gue. Quanto a ele, estava pronto para
começar derramando, se necessário, seu
próprio sangue.

Que ninguém leve isso a sério, é claro.
O presidente preservará o seu e o sangue de
todos os brasileiros. Quanto aos salários,
bem... a sangria provocada pela inflação
não depende só dele. De toda forma, por
causa da administração malsucedida que
Sarney faz em pouco mais de três anos, o
país que um dia anoiteceu como Império e
amanheceu como República, diante de cida-
dãos bestificados, pode estar às vésperas de
ir dormir presidencialista e de acordar parla-
mentarista. O espanto não será menor.

O acordo que o governo nega estar
feito prospera no nível interno do PMDB e
emite sinais de que irá produzir uma maioria
capaz de aprovar o parlamentarismo nesta
terça-feira ou no dia seguinte. Se a ele o
governo quiser aderir, muito bem — o
mandato de cinco anos ficará ao alcance da
mão de Sarney. Caso contrário, crescerão as
chances de o parlamentarismo vir acompa-
nhado do mandato de quatro.

Desanimado

O ministro Aureliano Chaves reuniu-se
no Rio de Janeiro, na semana passada, com
o ex-presidente Ernesto Geisel e com o
jornalista Roberto Marinho. Deixou a im-
pressão de desânimo com sua possível can-
didatura à sucessão de Sarney. Revelou que
largará o governo se o parlamentarismo for
aprovado.

Ricardo Noblat (Interino)

EXCURSÕES
FERROVIÁRIAS

Rua da Assomblóia.lO Loja s/s 110
(Edifício Cândido Mendes)

Tel».: 224 9038 (PBX)AOlWCI» 01 VU01W* tTDA FMRR/V1IJR 00 41 0
PANTANAL MATOGROSSÉNSE -~3 voi«» «am luro»
14 diiis Incluindo compras na Bollvln o Pnrnqiiarcom oa molhoros
hotóis. Saldas: MAR, 23; ABR. 06 o 20; MAI 04 o 18
CIDADE DA CRIANÇA • 2 voios aaro luro»
3 dlns com Holol MoIíiitoI * * * * * incluindo 1'iayconlor. Slmba
Salnrl, Exollqunrium SnWasMAI1 3°i ABR. 01, 1b o 29

roo 00 dias Saldas! 29/04¦ Rodoviário 4 dias •

Governo ajuda Fiesp e desanuvia

relações com iniciativa 
privada

J CARNEIRO • PIONEIRO EM TURISMO FERROVIÁRIO
i

Notícias de hora

em hora nos

99l7 MHZ da JB FM.
Um serviço do

CITIBANKO
HADIO JORNAL DO BRASIL FM !H).7MH/.

Diariamente
a partir das 7 horas

SÁO PAULO — O relacionamento
entre o governo federal e as entidades
representativas do empresariado! a julgar
por acontecimentos recentes envolvendo
fundos públicos, nunca esteve tão bom.
Depois de um longo período de atritos,
durante o qual não faltaram acusações
mútuas de boicote, as coisas começaram
a mudar para os dois lados. O governo
começa a se mostrar mais generoso com
os projetos da iniciativa privada c os
empresários se movem para sustentar os
cinco anos para o presidente José Sarney.

Ao desembarcar em São Paulo na
segunda-feira passada, trazendo cm sua
pasta um programa de financiamento da
construção de 60 mil casas populares que
seria tocado pela FIESP (Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo), o
ministro da Habitação, Prisco Viana —

por sinal um dos mais eficazes articulado-
res políticos a serviço de Sarney — deu o
sinal de partida para a reaproximaçáo.

Prisco garantiu os recursos para a
construção das casas populares cm terre-
nos doados pelas empresas, As casas, que
deverão ser erguidas em um prazo de três
anos, terão o custo unitário de 750 OTNs
e beneficiarão trabalhadores de um a oito
salário mínimos.

No almoço cm que Prisco anunciou o
programa, o presidente da FIESP. Mário
Amato, fez um discurso criticando o"emocionalismo" das votações na Consti-
tuinte e os que buscam encurtar o manda-
to de Sarney. "Para a história dos povos
não é importante o tempo de mandato de
um presidente", disse.

No mesmo discurso, Amato lançou a
idéia de um "programa emergencial", no
qual empresários, trabalhadores e gover-

no "parlicipem ativamente das soluções
dós nossos problemas de curto e médio
prazo", Além de uma composição com o
governo para atuar na área de habitação,
o presidente da FIESP pediu que algo
fosse feito também nas áreas de educa-
ção, saúde e alimentação.

O pedido começou a ser atendido na
sexta-feira, durante visita do ministro da
Educação, Hugo Napoleão, á FIESP.
Napolcão prometeu examinar a possibili-
dade de expansão da rede escolar ao
Senai (Serviço Nacional da Indústria),
pleiteada pelos empresários. De acordo
com o diretor do departamento financei-
ro da FIESP. Ruy Alteníekler, há tempos
a entidade acalenta o sonho de contar
com mais recursos para ampliação de
suas escolas profissionalizantes, onde
atualmente cerca de 500 mil alunos es-
tudam.

URBIetORBI

Semana»
POUSADA DO RIO QUENTE
PORTO SEGUROhOZ DO IGUAÇU
VALE DO I1AJAI
CAMPOS DO JORDÃOPOÇOS DE CALDASILHA DO BOI VITORIA GUARAPARI
GUARAPARI-VITORIA-COST A DO SOL
AGUAS E PRAIAS PAULISTAS
ROTEIRO DAS ECLUSAS
CIDADE DA CRIANÇA C/SIMBA SATARI
CID HISTÓRICAS C/GRUTA DE MAQUINE

07 dias
Ob dias07 di.is05 dms04 05 dtas05 dias05 dias04 dias04 dias04 dias03 dias04/05 dias

Saída 29 mar.Saída 31 mar.Saídas 28/30 mar
Saída 30 marSaídas 30/31 mar.
Saída 30 mar.Saída 30 mar.Saída 31 mar.Saída 31 mar.
Saída 31 mar.
Saída 1 abr.Saídas 30/31 mar.

EXCURSÕES PERMANENTES

PAIXAO DE CRISTO COM NORDESTE
Rio.Gov Valadares.Teofilo Otoni,Vitoria da Conquista.
Joquio.Foira de Santana,Maceió.Recife.(Nova Jerusalém)
Aracaju.Salvador.Porto Seguro.Guarapan.Rio
IDA E VOLTA DE ÔNIBUS • Duraçio:! 3 dias
Saída:27 março
IDA E VOLTA DE AVIAO Duraçèo:0b dias
Saida:30 março
PAULO AFONSO-RIO SAO FRANCISCO
O velho Chico com as praias do Nordasta
Avião, ônibus a pasiaio «ruvial.
Fortaleza,Juazeiro do Norle.Penolma.Rio Sao Francisco.
Cataratas de Paulo Afonso.Maceió.Salvador.llha de
Itaparica.Porto Seguro.Guarapari.Rio. Duração: 14 dias.
Saídas: 25 mar.-Ò5,18 abr.-05,1 7 mai.-05,1 9 jun.18.22.28 IUI.-18 ago -18,25 set./88

Fins de

semana

CIDADE DA CRIANÇA
Com Simba Safari, Play Center. Show
de Golfinhos. Duraçào:03 dias
CIDADES HISTÓRICAS DE MINASGruta de Maquine. Duraçio:04 e 05 dias

Mato Grosso/Pantanal Bolívia o Paraquai
Conheça o mais misterioso e surpreendente Estado do
Brasil Duração: 1 5 dias
Saídas: 07.1 5 abr -1 1 iíln.-07.10.1 2.1 3.1 5.1 7
18.19.20.22 lul.-07.10.15.18 ano 05.08.15.13.19.22 scl /88

Nordeste Maravilhoso
IDA DE ÔNIBUS E VOLTA DE AVIAO OU IDA DE AVIÃO E
VOLTA DE ÔNIBUS.Viagem por 9 Estados do Brasil Rio. Espirito Santo. Bahia,
Sergipe. Alagoas. Pernambuco. Paraíba, Rio Grande do Norte,
Ceara, Rio. Duração: 14 dias
Saídas: 25 mar.-05.1 8 abr. 05,1 7 mai.-06.1 9 jun-05.
09.15.18.22.28 juI -05,18 ago.-05.1 2.18.25 r,et./88 |||

Termas da Pousada do Rio Quente
06 dias no Hotel Turismo ou Pousada **** - Duração:8 dias
Saldas: 19.29 mar.-09.1 6.23.30 abr.-07,1 4,21.28 mai.
04,1 1.18.25 lun.-02.09.1 6.23.30 jul.-06.13,20.27 ago./88

Navegando pek> Amazonas
Fascinante vtagam da navio (5 dias) paio misterioso
Rio Amazonas. . _ _ . __ ..IDA DE ÔNIBUS - VOLTA DE AVIAO - Duraclo:23 dias
Saidas: 30 mar. 31 abr.-23 jun.-04 jul.-03 ago.-08.20 oa* /88
IDA E VOLTA DE AVIAO - Durado: 11 dia»
Safdas:11 abr.-15 mai.-l 2 jun.-07.16 jul.-l 5 ago.-20 tet.08 out./88  .

FOZ DO IGUAÇU-PARAGUAI
ARGENTINA
Duração: 07 dias-Saidas: 25. 28,29.30
m<ir. -04,10.15.23 abr-07,1 4.2 1, 14 mai.-05.19 mn.-03.07.09.12.15.19.22, 25 |ul-06,13.20 ago. 05.1 1.16,19.25 sul /88
ROTEIRO GUARANI
Duração:12 dias-Saidas: 31 mar. 09.
16,23 abr -07.16 mai.-10,17 jun -04,09.14,
18,21 jul.-l 2 ago.-05.12 sol.-10.1 7.31/88
SUL MARAVILHOSO
Duração:14 dias-Saidas: :21 mar.-07.
17 mai.-13 jun.-05.09.1 5.19.21 jul.-07.15 ago.-05.11.18 set.-07.10,1 5.29/88
SUL COM FOZ DO IGUAÇU
Duraçfto:1 7 dias-Saidas: 07, 14abr.-05,
15 mai.-l 3 jun.-03.09,11,15.18, 23 |Ul.-07,
1 5 ago.-05,11,18 sei.-05,10.15/88
ROTEIRO DAS MISSÕES

Sul - Argontina - Paraguai
Duração: 13 dias-Saidas: 03.09.17
23.29 abr.-07,1 6.21 mai.-07.14.1 7.19.2 1|ul/8B

ROTEIRO DO OURO
Praias - Serras - Tharvnas - EstânciasDuração: 1 2 dias-Saidas: -05,1 2.19 abr -03,10.1 7 mai.-14 |un -05,1 9 jul /88

POUSADA DO RIO QUENTE
Duração:07 dias Saidas: 29 mar.-02.
09.16,23,30 abr -07.14.21.28 mai.-04.1 1,18
25 jun.-02.09.16.23.30 jul 06.13.20.27 ago.
03.10,1 7,24 sol.-01.08.1 5,22,29 out./88
BRASÍLIA-CALDAS NOVAS-ARAXÁ
Duração: 11 dias-Saidas: -07. 14abr.-05f
12.19 mai.-02.09.16 jun.-07,14. 21 |ul./88.
PORTO SEGURO-BERÇO DO BRASIL
Duraçèo:07 dias-Saídas:;21,30 mar.-1 1.
18 abr.-07,16,24 mai. -1 1 jun.-05.1 5.19.23 jul05.15.21 ago.-05.14.21 set.-10.1 7,29 out/88
BAHIA-CAMI NHO DO
DESCOBRIMENTO
Duração: 10 dias-Saidas: -11 abr. 14 niai.-1 1 jun.-09.15.1 7.21 jul. /88

TRANSBR ASIL-MANAUS
Granda Circuito BraailairoDura ção: 21 ou 25 dias-Saidaa: -05,
16 abr.-07,1 7 mai. 05,07,15 jul./88
ARGENTINA-URUGUAI-SUL DO
BRASIL
Porto Alegre-Montevidéo-Punta Del Esto
Buenos Aires.Duração:19 dias-Saldaa:11 abr.-09 mai.
11 |un.-07.11 jul -09 ago.-12 set./88
BARILOCHE
Uruguai-Argentina-Paraguai-Sul do Brasil
Foz do Iguaçu.Duraçio:21 ou 22 dias-Saldaa:06 abr.07 mal
07 jun.-06,11.13 jul.-l 1 ago. 06,11 set./88
CHILE
Do Atlântico ao Pacifico. Paraguai-Argentina
Uruguai.Travessia dos Andes. Santiago.Virta dei Mar.
Região dos Lagos Chilenos.Bariloche.Buenos gAires,Montevidéo,Punia dei Este. 3
Duração:25 o 30 dias Saidas:04 abr.-05 mai "
06 jun.-07,11 jul.-06 ago.-05 set./88

Planalto transfere

ônus com mão-de-obra
Napolcão fez também uma promessa ;io presidente da

Federação da Agricultura do Estado de São Paulo (FAESP).
Fábio Meircllcs, que compareceu ao encontro. Disse que estuda-
rá a possibilidade de transferir para a responsabilidade da FIESP
o Serviço Nacional de Aprimoramento da Mão-de-Obra Rural
(Senar) — uma espécie de Senai do campo —, que atualmente e
do governo. Claro que. junto com a responsabilidade, irãj»
também os recursos.

Para discutir o assunto, Meircllcs desembarcará em BrasflK
na semana que vem e se dirigirá ao gabinete de Napoleão. O
Senar mantém no estado de São Paulo 20 escolas, com aproxima-
damente 5 mil estudantes. Para Meircllcs, se o Senar passar ao
controle da FAESP será dada ênfase maior à profissionalização."Ao mesmo tempo cm que aprenderá as matérias normais de uma
escola, o aluno aprenderá a consertar um trator, arar a terra,
conhecer detalhes de plantio c colheita", explica.

Já no setor de saúde a boa vontade do governo ainda não se
materializou em providencias. Informações que circulam na
FIESP dão conta de que a entidade gostaria de ver sob sua
responsabilidade as Santas Casas de Misericórdia. Mário Amato,
cm reunião há cinco dias. falou cm "recebermos para administra-
ção quatro ou cinco hospitais da rede do Inamps". mas ainda não
houve respostas. '

Das quatro pernas do plano emergencial proposto pela
FIESP, três já estão sendo definidas, com o firme apoio dp
governo. Dois ministros de Estado estiveram na FIESP em umu
só semana, atestando isso. Por sua vez os empresários fizeram sua
parte. O documento do Fórum Informal dos Empresários propõe
que a duração do mandato presidencial seja votada após u
conclusão da Constituição e das leis ordinárias que a complemcrf-
tarão.

Recile - Natanael Guedes

URBIetORBI MATRIZ:Rua São Jo«é, 90 Gr. 2003 Tel«.:252-6156 (PABX)242-0447/222-7579/242.8300 - EMBRATUR 00017 00 41 InUJUS-COPAC*BANA:Av N S Copacabana 7-19 Gr 705- Tel 236 0107 EMBKATUR 00017 01 -II STTJUCA:(Pça Saens Perta) Rua C do Bonfim. 346 Loja 220(0 Vitrine da TljucalTel 234 7397 fMBRATllR 00017 03 41 2NÍTEROI:Av Amaial Peixoto. 36 Sobreloja 111 (Galeria Paz) Tel 718 4Ó90 • EMBRATUR 000617 82 41 9IPANEMA-PAXTUR Rua Vise de Pirajá. Í30 Lo|a 10S Tel 287 0999BARMtAv das Américas. 4790 Sala 422 Tel 325 9487 EMBRATUR 00017 02 41 9
SAO PAULO:Av Sáo Luiz, 187 • 2* Sobreloja Sala 30 (Galeria Metrópole) Tel. 231 2983 EMBRATUR 00017 04 41 6

¦ desde 1840

e com abreu

12 Magníficas Excursões

Europa
Maravilhosa

Europa
Essencial

Sinfonia
Européia

Grande
Circuito
Europeu

Jóias da
Europa

Europa
Romântica

10 paises-36 dias
Portugal, Espanha, França, Itália, Áustria
Suiça, Alemanha, Holanda, Bélgica e
Inglaterra.
Saidas:7,14,21,28 abr. - 5,12,19.
26 mai. - 2,9,16.23,25.26,27.28.30 jun2,3,4,5.7,14,21,28 jul. - 4,11,18,
26 ago. - 1,8,15,22,29 set.

9 países-25 dias
Itália, Áustria, Suíça, Alemanha,HolandaBélgica, Inglatorra, França e Espanha.
Saidas: 16,23,30 abr. - 7,14,21,28 mai4,11,18,25 jun. - 2.4,7,9,11,12,14,16,
23,30 jul. - 6.13,20,27 ago. - 3,10,1 7.
24 set. - 1,8 out.

8 países-22 diasItália, Áustria, Suiça, Alemanha,
Holanda, Bélgica, Inglaterra, França
Saidas: 16,23,30 abr. - 7,14,21,28 mai
4,11.1 8,25 jun. - 2,4,7,9,1 1,1 2,14,1 6.
23,30 jul. - 6,1 3,20,27 ago. - 3,10,J 7.
24 set. - 1,8 out.
11 paises-30 dias
Itália, Grécia, Jugoslávia, Hungria,
Áustria, Checoslováquia, Alemanha,
Holanda, Bélgica, Inglaterra e França.
Saídas:2mai.- 6,27 jun.-11,18,25jul.
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15,29 ago. - 26 set.

13 paises-46 dias
Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia,
Jugoslávia, Hungria, Áustria,
Checoslováquia, Alemanha, Holanda,
Bélgica e Inglatorra.
Saidas:16 abr. - 21 mai. - 11,15 jun.2,9,30 jul. - 13 ago. 10 set.

10 paises-28 diasBélgica, Alemanha Ocidental, Alemanha
Oriental, Polônia, Rússia, Finlândia,
Suécia, Noruega, Dinamarca e Holanda.
Saidas:7 mai. -25 jun. - 2,23 jul.-6ago

10 pafses-23 dias
Grécia, Jugoslávia, Hungria, Áustria,
Checoslováquia, Alemanha, Holanda,
Bélgica, Inglaterra e França.
Saidas:9 mai. - 13 jun. - 4,18,25 jul.1,22 ago. - 5 set. - 3 out.

Saga
Escandinava

Europa
Medrcerrânka

Europa
Panorâmica

Europa
de Leste

rsdente
Europeu

6 paises-14 diasFinlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca,
Alemanha e Holanda.Saidas:21 mai. - 9,16 jul. - 6,20 ago.

4 paises-20 dias
Portugal, Espanha, França e Itália
Saidas:16 abr. - 21 mai. - 11,25 jun.2,9,30 jul. - 13 ago. - 10 set.

8 paises-27 dias
Inglaterra, França, Suiça, Alemanha,
Áustria, Itália. Espanha e Portugal.
Saidas: 10 abr. - 8 mai. - 5,26 jun.3,10,17,24 jul. - 14 ago. 4,25 set.

6 paises-17 dias
Bélgica, Alemanha Ocidental, Alemanha
Oriental, Polônia, Rússia e Finlândia.
Safdas:7 mai. - 25 jun. - 2,23 jul. - 6 ago

8 paises-27 diasPortugal, Espanha, França, Itália, Suiça,
Luxemburgo. Bélgica e Inglaterra.
Saidas:7.28 abr. - 5.26 mai. - 2.23,
30 jun. - 7,14,21,28 jul. -4,18,25 ago.
1,8.22,29 set.
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Maria Luíza: empresário é bem tratado

Maria Luíza se queixa do;

tratamento que recebe

nos gabinetes de Brasília

RECIFE — A prefeita de Fortaleza, Maria Luíza Fontenelle,
do PT. disse que, após dois anos de mandato, continua "obrigada
a andar na contramão". Acrescentou que tem sido tratada como
inimiga pelo governo federal e que nos gabinetes ministeriais»"conío quase todos os prefeitos de capital", é "mais mal recebida
que os empreiteiros".

Convidada a participar do seminário Gestão democrática da
cidade; realizado pela Prefeitura de Recife, Maria Luíza falou dos
problemas que enfrenta por ter sido eleita pelo PT, partido que
não integrou a Aliança Democrática. "Jarbas Vasconcelos, pre»
feito de'Recife", afirmou ela, "diz que entrou na contramão
quando não apoiou Tancredo Neves e quase se deu mal. Eu
continuo na contramão, e o meu único consolo é o povo me
acompanhar na caminhada." «

Inimigos — Maria Luíza citou como outros inimigos dé
sua administração a Rede Globo de Televisão, a Câmara de
Vereadores de Fortaleza, onde o PT não tem representantes, e <2
ex-ministro do Planejamento, Aníbal Teixeira, que a enganara
com promessa de verbas. "A TV que retransmite a Globo eni
Fortaleza reserva 80% do seu noticiário para falar mal do meu
governo, e a Globo mesmo transformou em questão nacional q
lixo da cidade, ouando eu não conseguia recursos para tirá-lo das
ruas. Os vereadores pediram meu impeachment\ogo depois da
posse e não aprovaram o orçamento da Prefeitura para este ano»
me obrigando a recorrer ao Judiciário para poder administrar.'*

Ela condenou o corporativismo dos altos funcionários quu
querem aumentos acima da capacidade dos municípios, levandef
os prefeitos a tirar recursos de obras essenciais, destinadas aos
pobres, para atendê-los. Surpreendeu a platéia, ao desabafar;
"Tive tantas dificuldades à direita e à esquerda que, numa greve
de médicos, cheguei a dizer numa hora de raiva: se pudesse,
fuzilava todos os médicos".

A poucos meses da eleição de seu sucessor, a prefeita dç
Fortaleza disse que enfrenta outro desafio: convencer a popula-
ção de que, embora possa parecer que fez pouco, fez muito,
"Mudamos as estruturas, o que demora a aparecer; passamos a
administrar vendo os mais pobres, náo a elite" E concluiu: "Ou
convencemos a população disso, ou corremos o risco de nossos
sucessores destruírem todo o nosso trabalho, realizado a muite)
custo."

CENTRO:RUÀ MÉXICO, 21 LOJA TEL.:21 7-1840
IPANEMA:RUA VISC.DE PIRAJÁ, 547
LOJA A -TEL.:511-1840

Consulte-nos sobre*52223333028^

RIO DE JANEIRO:

SSo Pnulo:Av.Brlg.Faria Limo, 1601 - «ei.:(011 >814-0444Campinas-SP:Rua da Conceição, 289 - tel.:(0192)32-6188Recife:Rua Aurora. 295 sala 101 - tel».:(081)222-4599/222-4292Salvador:Rua Vise.do Rosário, 3 s/909 - tels.:(071 )242-0731/242-9376Horto Alegre:Rua dos Andredes, 1137 s/505 - tel.:(0512)25-1062Curitíba:Huo XV da Novembro, 362 »/603 - tol.:(041IM2-8632Balo Horizonto.Rua Goitacazes, 71 s/1204 - tel.:(031)226-3335
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Ivan diz a Ulysses que 
Sarney não 

quer 
acordo

HRASlLIA — Assim que retornar
hoje de Mato Grosso, o presidente Sar-
ney ilever.í ter um encontro com Ulysses
Guimarães, que pretende convence-lo a
aceitar o manduto de cinco nnos com
parlamentarismo. Depois de discutir o
assunto com o relator da Constituinte,
Bernardo Cabral, e com o general Ivan
de Souza Mendes, Ulysses disse que tem
esperança na concretização do acordo.
No entanto, após a conversa com o chefe
do SNI, o presidente da Constituinte
chegou em casa menos bem-humorado.
Segundo um parlamentar com quem con-
versou pelo telefone, a mudança de ãni-
mo de Ulysses se deve ao fato de o
general lhe ter antecipado que Sarney
não vai aceitar a proposta.

Ulysses disse a Bernardo Cabral que
sua única preocupação é com a necessida-
de de aglutinar o maior número de parla-
mentares em torno dessa tese, a fim de
dar ao presidente da República a certeza
de que a maioria da Constituinte votará
com ela na terça-feira. Mas após o encon-
tro de cerca de uma hora com Ivan de
Sousa Mendes. Ulysses chegou cm sua
casa com o semblante preocupado. 

"Exa-

minamos várias alternativas, ele já tem
um registro das opções", contou.

Fugindo ás perguntas dos repórteres,
disse que já não sabe quais as chances de
a Constituinte aprovar o parlamentam-
mo com cinco anos, antecipando apenas

que está querendo abrir caminhos. Em
seguida, afirmou: "Eu vou ficar esperan-
do, na expectativa de uma solução, pois
sou conta o impasse".

O ministro do Desenvolvimento Ur-
bano, Prisco Viana, também já disse que
considera um desrespeito ao presidente
da República tirarem uma fatia dos seus
poderes mediante a adoçao de um siste-
ma de governo em que ele passará a ser
apenas chefe de Estado. Apesar de o
ministro da Justiça, Paulo Brossard. ter
reunido os líderes de partidos, sexta-
feira, para dizer que o presidente aceita-
va negociar o regime de governo, Ulysses
teria ouvido que Sarney nao está tão
propenso a perder poderes. Além do
mais, o presidente já está informado de
que não existe qualquer alternativa para
que a mudança do sistema de governo só
ocorra no final do seu mandato.

Como o Céhtrão não apresentou
qualquer emenda sobre sistema de gover-
no e como a proposta de Egídio Ferreira
Lima não diz quando se adotará o regime
de gabinete no Brasil, a única alternativa
é a adoção imediata do parlamentarismo,
a menos que seja aprovado o presidencia-
lismo mitigado preconizado por Humber-
to Lucena. "Eu espero que os parlamcn-
tares que estão esparramados pelos esta-
dos consigam concretizar o acordo", dis-
se Ulysses aos repórteres.

PDT e PT podem liberar bancadas

As lideranças do PDT e do PT estão sendo
pressionadas por suas bancadas a voltar atras na
decisão de votar no presidencialismo c deixar que
cada constituinte opte pelo sistema de governo que
achar mais conveniente. Mas a liberação so deverá
ocorrer no PDT, pois a questão foi fechada pela
bancada, enquanto que no PT a decisão só poderá
ser revogada pelo do Diretório Nacional.

"A bancada do PDT poderá ser liberada,
desde que façamos um discussão interna", diz o
vice-líder Amaury Muller (RS), defensor "em

teste", do parlamentarismo. Paulo Delgado (MG),
vice-líder do PT. acha difícil uma reviravolta no PT,
tendo cm vista que não haverá tempo para que o
Diretório Nacional tome qualquer decisão, mas
admite que entre os 16 integrantes da bancada há
alguns descontentes com a obrigatoriedade de voto
no presidencialismo.

Caso o PDT libere a bancada, em reunião que
deverá ocorrer amanhã, são tidos como votos certos
no parlamentarismo os senadores Mário Maia (AC)
e Maurício Corrêa (DF) e os deputados Lysâneas
Maciel (RJ) c Amaury Muller (RS). A deputada
Moema São Thiago (CÍE) já avisou ao líder Brandão
Monteiro (RJ) que, independente de qualquer
decisão, é parlamentarista. Até pregou na blusa o
emblema verde-amarelo usado pelos defensores do
sistema de gabinete.

O deputado José Geraldo (PMDB-MG) ert-
controu-se anteontem à noite com o senador Mário
Covas e acertou os últimos detalhes de sua adesão
ao sistema parlamentarista. Ontem, ele viajou para
Minas com a incumbência de comunicar ao gover-
nador Newton Cardoso que a bancada mineira
votará o parlamentarismo com cinco anos para
Sarney.

E a tese de parlamentarismo com cinco anos
que mais tem atraído presidencialistas para o regi-
me de gabinete. No entanto, o grupo do senador
Mário Covas (SP) vem procurando a todo custo
desvincular mandato de sistema. "Uma coisa nada
tem a ver com a outra. Todos os novos parlamenta-
ristas que chegam são benvindos, mesmo que só
estejam aderindo à tese para dar cinco anos para o
Sarney. Mas nós continuamos achando que deve-
mos primeiro votar o parlamentarismo, e depois
fixarmos o mandato do presidente", diz Antônio
Britto (RS), do grupo de Covas.

O senador Marco Maciel telefonou ao JOR-
NAL DO BRASIL para dizer que continua presi-
dencialista. Ele admitiu que o parlamentarismo está
crescendo muito, defendeu uma reunião entre os
presidentes de partido para tratar do assunto e da
votação do sistema, que deverá ocorrer na próxima
terça-feira, e disse que ainda mantém esperanças de
que a vitória seja presidencialista.

Um Apart-Hotel com 2 Suítes Independentes.
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Mais Valorizado de Ipanema.

Vieira Souto, Joana Angélica, Prudente de Morais e Mana Quitéria:

As Coordenadas da Quadríssima da Praia Mais Nobre de Ipanema.

Uma Área Incomum em Aptos.

Flat-Service

No Ocean Fiat os mínimos
detalhes de sofisticação
e classe foram planejados para
você morar em amplos
e generosos espaços. Além do

requinte que você encontra nas

partes comuns, os apartamentos
do Ocean Fiat foram projetados
com uma planta modelada para
você maximizar seu conforto.
Todos com 2 suítes
independentes e amplas
varandas com teto de madeira.

Incorporação,
Construção e Acabamento

Todos os Serviços na Exata Dimensão

de Seu Conforto

SiC

Central de portaria
24 horas por dia
Central de recados
Central de telefonia
Sistema central de TV,

VTe FM
Cofres de segurança
em cada apartamento
Room service
Manobreiros
Saunas seca e a vapor

com ducha
Sala de massagem
Area de ginástica
com aparelhos de
musculação
Piscina

Planejamento de Vendas

jlQÊMIUS
Empreendimentos e Participações Ltda.

' Sala de jogos
i Serviços de governança

(arrumadeira)> Serviços de lavanderia
¦ Tratamento paisagístico
» Sistema de segurança

com câmeras monitori-
zadas
Sala de Sinuca
Coffee Shop
Máquinas de gelo
Depósito de malas

e volumes
Sistema de climatização

no lobby
Bar da piscina
Sala Vip

Rentabilidade Crescente
e em Dólares

O Ocean Fiat é a
certeza de rentabilidade
crescente e em dólares.
Nossos vizinhos, o
Caesar Park, o Everest
e o Ipanema Inn, têm
as maiores taxas de
ocupação do Rio
de Janeira
Investir no Ocean Fiat,
hoje, é sinônimo
de ganhar na certa.

Vendas Exclusivas

J$fZ\)GW\GrCGjéMÊÈÊr; mobiliária s. a.
Rua Aníbal dc Mendonça. - Ipanema

"leis.: 511-0191 / 511-0292

VENHA CONHECER, HOJE MESMO, NCtó MÍ#0|^AUIK 
FLAT

EM NOSSO STAND NO LOCAL À RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1033.

NOME DELE

É MENTIRA

Quando o ex-Governador Leonel Brizou
classificou como fraco, omisso, pusilânime e,
mais que tudo, incompetente o atual Governo do
Estado, nada mais fez do que repetir o que, a esta
altura, pensa e diz a generalidade da população.
Com efeito, Moreira Franco tornou-se motivo de
chacota c de repulsa em toda parte. Está como o
Sarney. Não tem mais condições de se apresentar
publicamente. Basta ver o que registram as
pesquisas de opinião. J

Maior razão adquire aquele comentário,'
quando se vê o sr. Moreira Franco, como é de seu-
costume, sem a necessária coragem moral para
defender os seus próprios atos, esconder-se atrás
dos seus auxiliares. Foi o que fez açora, mandan-
do o abastado homem cie negócios, seu atual
Secretário da Fazenda, tentar explicar o inexpli-
cável, com calúnias e mistificações. Refiro-me a
conivência do atual Governo do Estado com o
processo de destruição do Banerj, que os bancos
privados há muito perseguem e que, agora,
através de beleguins do Banco Central, estão
logrando conseguir.

Os insultos e alegações desse indivíduo de ,
antecedentes suspeitos, Jorge Hilário Gouvêa
Vieira, são de tal forma grosseiros e falsos que,
em condições normais, não mereceriam qualquer
resposta. Ainda mais tratando-se de quem se
trata. Primeiro, vamos rebater seus falsos argu-
mentos. Depois, demonstrar sua falta de autori-
dade moral para acusar quem quer que seja. Mas.
na qualidade de responsável pelas finanças do.
Estado no Governo Leonel Brizola, e por ter,
presidido, também, o Banerj, sinto-me obrigado
a prestar estes esclarecimentos à opinião pública:
1) Ao contrário, o Governo Brizola recebeu o
Banerj praticamente falido. Patrimônio líquido
de CZS 42 milhões? Pura fantasia contábil! Entre;
outros prejuízos, deixaram de computar os da
negociata com recompra dos títulos estaduais
(CZS 35 milhões) e, ainda, a correção dos
depósitos judiciais (CZS 25 milhões). Os tais CZS
42 milhões positivos, eram, na verdade, pelo
menos CZS 18 milhões negativos. A situação do
Banerj em conseqüência dos desmandos de Del-
fim, Chagas et caterva (Metrô, bilhões dilapida-
dos em empréstimos corruptos), mais do que
precária, era uma bomba de tempo armada para
explodir em nosso governo e abrir espaços para
os bancos particulares. i
2) No momento da intervenção, o "rombo de^
CZS 16,5 bilhões de que fala o trêfego Secretário,
corresponde aos criminosos avais impostos ao
Metrô antes da posse do Governo Brizola e a
montanha de empréstimos fraudulentos e irrecu-
peráveis feitos no Banerj e BD—Rio. Eram CZS
16,5 bilhões. Agora, depois de dez meses de

intervenção, transformaram-se em CZS 1-7 bi-
Ihões (12.87) , .
3) Quem primeiro deixou de pagar os empresti-
mos do Metrô foi o Governo anterior. No Gover-
no Brizola, iniciamos logo negociações para que
esses avais retornassem à União. Em 85, o
Ministro Dornelles já havia aprovado essa trans-
ferência, inclusive com parecer favorável de sua
Procuradoria. Funaro e Sarney vetaram. Era
natural que o Banco Central cobrisse estas neces-
sidades do Banerj, criadas por ele mesmo.
4) Quanto ao pessoal, é simplesmente mentirosa
a afirmação de Gouvêa Vieira. O número de
funcionários manteve-se em torno de 17 mil, e
chegou a ser reduzido em 450, mesmo com a
absorção compulsória do pessoal das extintas
cadernetas Haspa, Morada e Letra. Quanto às
despesas, correspondem, ao nosso respeito, aos
direitos dos bancários e aos acordos coletivos de
trabalho firmados com os seus Sindicatos.
5) Em matéria de despesas com publicidade,"foram 

aplicações altamente reprodutivas.A cap-
tação de depósitos teve um crescimento real de
300%, no quadriênio de 83/86, elevando o Banerj
do 17° para o 4° lugar no "ranking" dos bancos
comerciais. Agora, o volume dos depósitos caiu a
um terço do que foi em 86. Era isto o que
queriam. Estão "privatizando o Banco com a
transferência de seus depósitos e recursos para os
Bradescos e Itaús da vida.
6) É pura mistificação declarar que o atual
Governo "conseguiu" suprimir CZS 60 bilhões
em multas e penas impostas pelo Banco Central.
Eram apenas registros gráficos e fantasiosos, que
nunca foram cobrados de qualquer banco.
7) Finalmente, cumpre-me afirmar: o Governo
Brizola, seja para custeio da administração, seja
para suas realizações e investimentos, jamais
utilizou-se de fundos permanentes do Banei j, a
não ser em eventuais operações de antecipação
de receita que fazem parte das próprias finalida-
des do banco. O Estado, com sua administração
financeira, só fortaleceu o Banerj.

*****

Para concluir, gostaria de dar uma idéia
sobre alguns antecedentes do Sr. Jorge Hilário.
Em 1980, a Vale do Rio Doce colocou à venda,
repentinamente, mais de 200 milhões de suas
ações, propiciando 

i4lucros* de cerca de 100
milhões de dólares. Sabem quem era o Presidente
da CVM, órgão que fiscaliza a Bolsa? — o sr.
Gouvêa Vieira. Sabem quem era o Presidente da
Bolsa e beneficiário da operação? — O conheci-
do Fernando Carvalho, agora também na alta
administração Moreira Franco. Aquela opera-

I ção, com as ações da Vale, foi irregular, e nao
cumpriu exigências prévias e legais. Tudo toi

I abafado e o sr. Gouvêa Vieira teve de se afastar
da CVM. Quem quiser maiores esclarecimentos
consulte o editorial do JORNAL DO BRASIL

I de 14.03.80, ou o Jornal do Commercio de
22 1181

Isto para não falar, ainda, das conhecidas
relações de cumplicidade entre seu escritório de

I advocacia e o fisco do Estado, assim como de sua
desastrada administração atual.

Agora, o jogo está ficando claro. Grandes
banqueiros particulares há muito vêm lutando
para acabar com os Bancos Públicos, principal-
mente o Banerj, o mais dinâmico entre eles. Seus
instrumentos têm sido o Ministério da Fazenda e
o Banco Central, com a conivência de governos
estaduais como o de Chagas e, agora, o de
Moreira Franco. . . .

A tática da nuvem de fumaça de inicio ja esta
desmoralizada! buscar acjui e ali situações isola-

| das e artificiais para transformá-los em "escân-

dalos". , , „ .
A gestão financeira global no governo Bnzo-

la continua como sempre esteve: eficaz e inata-
| cável.

CÉSAR MAIA
Deputado Federal — PDT
Ex-Secretário de Fazenda
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Ivan diz a Ulysses 
que 

Sarney não 
quer 

acordo

2" Edição ? domingo, 20/3/88 ? 1° caderno ? 3

BRASÍLIA — O presidente José Sar-
ney deverá ter um encontro hoje com o
deputado Ulysses Guimarães, que prcten-
de convencê-lo a aceitar o mandato de
cinco anos com parlamentarismo. Depois
de discutir o assunto com o relator da"Constituinte, Bernardo Cabral, e com o
general Ivan de Souza Mendes, Ulysses
disse que tem esperança na concretização
do acordo. No entanto, após a conversa
com o chefe do SNI, o presidente da
Constituinte chegou em casa menos bem-
humorado. Segundo um parlamentar com
quem conversou pelo telefone, a mudança
ae ânimo de Ulysses se deve ao fato de o
general lhe ter antecipado que Sarney não
vai aceitar a proposta.

Ulysses disse a Bernardo Cabral que
sua única preocupação é com a necessida-
de de aglutinar o maior número de parla-
mentares em torno dessa tese, a fim de dar
ao presidente da República a certeza de

• que a maioria da Constituinte votará com
ela na terça-feira. Mas após o encontro de
cerca de uma hora com Ivan de Sousa
Mendes, Ulysses chegou em sua casa com
o semblante preocupado. 

"Examinamos
várias alternativas, ele já tem um registro
das opções", contou.

Fugindo às perguntas dos repórteres,
disse que já não sabe quais as chances de a
Constituinte aprovar o parlamentarismo
com cinco anos, antecipando apenas que

está querendo abrir caminhos. Em segui-
da, afirmou: "Eu vou ficar esperando, na
expectativa de uma solução, pois sou
conta o impasse".

O ministro do Desenvolvimento Ur-
bano, Prisco Viana, também já disse que
considera uni desrespeito ao presidente da
República tirarem uma fatia dos seus
poderes mediante a adoção de um sistema
de governo em que ele passará a ser
apenas chefe de Estado. Apesar de o
ministro da Justiça, Paulo Brossard, ter
reunido os líderes de partidos, sexta-feira,
para dizer que o presidente aceitava nego-
ciar o regime de governo, Ulysses teria
ouvido que Sarney não está tão propenso
a perder poderes. Além do mais, o presi-
dente já está informado de que não existe
qualquer alternativa para que a mudança
cio sistema de governo só ocorra no final
do seu mandato.

Como o Ccntrãonão apresentou qual-
quer emenda sobre sistema de governo e
como a proposta de Egídio Ferreira Lima
não diz quando se adotará o regime de
gabinete no Brasil, a única alternativa é a
adoção imediata do parlamentarismo, a
menos que seja aprovado o presidencialis-
mo mitigado preconizado por Humberto
Luccna. "Eu espero que os parlamentares
que estão esparramados pelos estados
consigam concretizar o acordo", disse
Ulysses aos repórteres.

Leônidas nega apoio
ao parlamentarismo
O ministro do Exército, Leônidas Pires Gon-

çalves, negou "enfáticamente" que tenha admiti-
do a adoção, pela Constituinte, do sistema parla-
mentar de governo para o país. O deputado José
Geraldo (PMDB-MG), que após encontro com o
ministro afirmou que ele já admitia o parlamenta-
rismo, foi criticado veladamente em nota oficial
de Leônidas Pires Gonçalves divulgada ontem à
noite: "Ninguém está autorizado a falar ou atri-
buir posições e opiniões às Forças Armadas,
exceto seus comandantes", diz a nota.

Surpreendido ontem pela publicação da notí-
cia de que teria aceitado o parlamentarismo "se
for o melhor caminho para viabilizar as eleições só
no próximo ano", Leônidas usou o Palácio do
Planalto para desautorizar a versão do parlamen-
tarista José Geraldo sobre a conversa entre os
dois. A Secretária de Imprensa da Presidência
encarregou-se de avisar aos jornais e televisões a
respeito da nota oficial do ministro do Exército,

Eis a nota: ^"O ministro do Exército, Leônidas Pires Gon-
çalves, referindo-se a notícia hoje divulgada,
reafirmou enfáticamente sua posição pelo sistema
presidencialista c cinco anos de mandato para os
presidentes da República. Com veemência, o
ministro afirmou que ninguém está autorizado a
falar ou atribuir posições ou opiniões às Forças
Armadas, cxccto seus comandantes."

PDT e PT podem dar
liberdade de voto

As lideranças do PDT e do PT estão sendo
pressionadas por suas bancadas a voltar atrás na
decisão de votar no presidencialismo e deixar que
cada constituinte opte pelo sistema de governo
que achar mais conveniente. Mas a liberação só
deverá ocorrer no PDT, pois a questão foi fechada
pela bancada, enquanto que o PT a decisão só
poderá ser revogada pelo do Diretório Nacional."A bancada do PDT poderá ser liberada,
desde que façamos uma discussão interna", diz o
vice-líder Amaury Muller (RS), defensor, "em
tese", do parlamentarismo. Paulo Delgado (MG),
vice-líder do PT, acha difícil uma reviravolta no
PT, tendo em vista que não haverá tempo para
que o Diretório Nacional tome qualquer decisão.

Caso o PDT libere a bancada, são tidos como
votos certos no parlamentarismo os senadores
Mário Maia (AC) e Maurício Corrêa (DF) e os
deputados Lysâneas Maciel 9RJ) e Amaury Mui-
ler (RS). A deputada Moema São Thiago (CE) já
avisou ao líder Brandão Monteiro (RJ) que,
independente de qualquer decisão, é parlamenta-
rista.

O senador Marco Maciel telefonou ao JOR-
NAL DO BRASIL para dizer que continua presi-
dencialista. Ele admitiu que o parlamentarismo
está crescendo muito, mas disse que ainda man-
tém esperanças de que a vitória seja presidencia-
lista.

Um Apart-Hotel com 2 Suítes Independentes.
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Venha Morar ou ínvestir no Ponto

Mais Valorizado de Ipanema.

Vieira Souto, Joana Angélica, Pmdente de Morais e Maria Quitéria:

As Coordenadas da Quadríssima da Praia Mais Nobre de Ipanema.

Uma Área Incomum em Aptos.
Flat-Service

No Ocean Fiat os mínimos
detalhes de sofisticação
e classe foram planejados para
você morar em amplos
e generosos espaços. Além do
requinte que você encontra nas

partes comuns, os apartamentos
do Ocean Fiat foram projetados
com uma planta modelada para
você maximizar seu conforta
Todos com 2 suítes
independentes e amplas
varandas com teto de madeira.

Incorporação,
Construção e Acabamento

Todos os Serviços na Exata Dimensão
de Seu Conforto

Central de portaria
24 horas por dia
Central de recados
Central de telefonia
Sistema central de TV,

VTe FM
Cofres de segurança
em cada apartamento
Room service
Manobreiros
Saunas seca e a vapor

com ducha
Sala de massagem
Area de ginástica
com aparelhos de
musculação
Piscina

Planejamento de Vendas

\Â05ÂRIUS ÂSwGMarcG
V**MtÊWi mobiliária s. a.

Sala de jogosServiços de governança
(arru madeira)
Serviços de lavanderia
Tratamento paisagísticoSistema de segurança

com câmeras monitori-
zadas
Sala de Sinuca
Coffee Shop
Máquinas de geloDepósito de malas

e volumes
Sistema de climatização

no lobby
Bar da piscinaSala VI p

Rentabilidade Crescente
e em Dólares

O Ocean Fiat é a
certeza de rentabilidade
crescente e em dólares.
Nossos vizinhos, o
Caesar Rark, o Everest
e o Ipanema Inn, têm
as maiores taxas de
ocupação do Rio
de Janeira
Investir no Ocean Fiat,
hoje, é sinônimo
de ganhar na certa.

Vendas Exclusivas

OSG Empreendimentos e Participações Ltda. Rua Aníbal de Mendonça, 157 - Ipanema
leis.: 511-0191 1 511-0292

VENHA CONHECER, HOJE MESMO, NOS MÍNIMOS DETALHES O OCEAN FLAT

EM NOSSO STAND NO LOCAL A RUA PRUDENTE DE MORAIS, 1033.

O NOME DELE

É MENTIRA
Quando o ex-Governador Leonel Brizola

classificou como fraco, omisso, pusilânime e,
mais que tudo, incompetente o atual Governo do
Estado, nada mais fez do que repetir o que, a esta
altura, pensa e diz a generalidade da população.
Com efeito, Moreira Franco tornou-se motivo de
chacota e de repulsa em toda parte. Está como o
Sarney. Não tem mais condições de se apresentar
publicamente. Basta ver o que registram as
pesquisas de opinião.

Maior razão adquire aquele comentário,
quando se vê o sr. Moreira Franco, como é de seu
costume, sem a necessária coragem moral para
defender os seus próprios atos, esconder-se atrás
dos seus auxiliares. Foi o que fez agora, mandan-
do o abastado homem de negócios, seu atual
Secretário da Fazenda, tentar explicar o inexpli-
cável, com calúnias e mistificações. Reliro-mc à
conivência do atual Governo do Estado com o
processo de destruição do Banerj, que os bancos
privados há muito perseguem e que, agora,
através de beleguins do Banco Central, estão
logrando conseguir.

Os insultos e alegações desse indivíduo de
antecedentes suspeitos, Jorge Hilário Gouvêa
Vieira, são de tal forma grosseiros e falsos que,
em condições normais, não mereceriam qualquer
resposta. Ainda mais tratando-se de quem se
trata. Primeiro, vamos rebater seus falsos argu-
mentos. Depois, demonstrar sua falta de autori-
dade moral para acusar quem quer que seja. Mas,
na qualidade de responsável pelas finanças do
Estado no Governo Leonel Brizola, e por ter
presidido, também, o Banerj, sinto-me obrigado
a prestar estes esclarecimentos à opinião pública:
1) Ao contrário, o Governo Brizola recebeu o
Banerj praticamente falido. Patrimônio líquido
de CZS 42 milhões? Pura fantasia contábil! Entre
outros prejuízos, deixaram de computar os da
negociata com recompra dos títulos estaduais
(CZS 35 milhões) e, ainda, a correção dos
depósitos judiciais (CZS 25 milhões). Os tais CZS
42 milhões positivos, eram. na verdade, pelo
menos CZS 18 milhões negativos. A situação do
Banerj em conseqüência dos desmandos de Del-
fim, Chagas et caterva (Metrô, bilhões dilapida-
dos em empréstimos corruptos), mais do que
precária, era uma bomba de tempo armada para
explodir em nosso governo e abrir espaços para
os bancos particulares.
2) No momento da intervenção, o "rombo" de
CZS 16,5 bilhões de que fala o trêfego Secretário,
corresponde aos criminosos avais impostos ao
Metrô antes da posse do Governo Brizola e à
montanha de empréstimos fraudulentos e irrecu-
peráveis feitos no Banerj e BD—Rio. Eram CZS
16,5 bilhões. Agora, depois de dez meses de
intervenção, transformaram-se em CZS 127 bi-
Ihões (12.87)
3) Quem primeiro deixou de pagar os emprésti-
mos do Metrô foi o Governo anterior. No Gover-
no Brizola, iniciamos logo negociações para que
esses avais retornassem à União. Em 85, o
Ministro Dornelles já havia aprovado essa trans-
ferência, inclusive com parecer favorável de sua
Procuradoria. Funaro e Sarney vetaram. Era
natural que o Banco Central cobrisse estas neces-
sidades do Banerj, criadas por ele mesmo.
4) Quanto ao pessoal, é simplesmente mentirosa
a afirmação de Gouvêa Vieira. O número de
funcionários manteve-se em torno de 17 mil, e
chegou a ser reduzido em 450, mesmo com a
absorção compulsória do pessoal das extintas
cadernetas Haspa, Morada e Letra. Quanto às
despesas, correspondem, ao nosso respeito, aos
direitos dos bancários e aos acordos coletivos de
trabalho firmados com os seus Sindicatos.
5) Em matéria de despesas com publicidade,
foram aplicações altamente reprodutivas. A cap-
tação de depósitos teve um crescimento real de
300%, no quadriênio de 83/86, elevando o Banerj
do 17° para o 4o lugar no "ranking" dos bancos
comerciais. Agora, o volume dos depósitos caiu a
um terço do que foi em 86. Era isto o que
queriam. Estão "privatizando" o Banco com a
transferência de seus depósitos e recursos para os
Bradescos e Itaús da vida.
6) É pura mistificação declarar que o atual
Governo "conseguiu" suprimir CZS 60 bilhões
em multas e penas impostas pelo Banco Central.
Eram apenas registros gráficos e fantasiosos, que
nunca foram cobrados de qualquer banco.
7) Finalmente, cumpre-me afirmar: o Governo
Brizola, seja para custeio da administração, seja
para suas realizações e investimentos, jamais
utilizou-se de fundos permanentes do Banerj, a
não ser em eventuais operações de antecipação
de receita que fazem parte das próprias finalida-
des do banco. O Estado, com sua administração
financeira, só fortaleceu o Banerj.*****

Para concluir, gostaria de dar uma idéia
sobre alguns antecedentes do Sr. Jorge Hilário.
Em 1980, a Vale do Rio Doce colocou à venda,
repentinamente, mais de 200 milhões de suas
ações, propiciando 

"lucros" de cerca de 100
milhões de dólares. Sabem quem era o Presidente
da CVM, órgão que fiscaliza a Bolsa? — o sr.
Gouvêa Vieira. Sabem quem era o Presidente da
Bolsa e beneficiário da operação? — O conheci-
do Fernandc Carvalho, agora também na alta
administração Moreira Franco. Aquela opera-
ção, com as ações da Vale, foi irregular, e não
cumpriu exigências prévias e legais. Tudo foi
abafado e o sr. Gouvêa Vieira teve de se afastar
da CVM. Quem quiser maiores esclarecimentos
consulte o editorial do JORNAL DO BRASIL
de 14.03.80, ou o Jornal do Commercio de
22.11.81.

Isto para não falar, ainda, das conhecidas
relações de cumplicidade entre seu escritório de
advocacia e o fisco do Estado, assim como de sua
desastrada administração atual.

Agora, o jogo está ficando claro. Grandes
banqueiros particulares há muito vêm lutando
para acabar com os Bancos Públicos, principal-
mente o Baneri, o mais dinâmico entre eles. Seus
instrumentos tem sido o Ministério da Fazenda e
o Banco Central, com a conivência de governos
estaduais como o de Chagas e, agora, o de
Moreira Franco.

A tática da nuvem de fumaça de início já está
desmoralizada: buscar aqui e ali situações isola-
das e artificiais para transformá-los em "escân-
dalos".

A gestão financeira global no governo Brizo-
la continua como sempre esteve: eficaz e inata-
cável.

CÉSAR MAIA
Deputado Federal — PDT
Ex-Secretário de Fazenda
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Parlamentarismo torna-se favorito na reta final

Elianc Cantanhede e
Franklin Martins

BRASÍLIA — ü parlamentarismo abre a
semana como o sistema de governo favo*
rito na Constituinte. Com as adesões de
última hora e o amadurecimento das
negociações, rompeu-se o equilíbrio que
perdurou durante treze meses na assem-
bléia, com as cotações do parlamentam-
mo e do presidencialismo alternando-se
em altas e baixas no plenário.

"O parlamentarismo cresceu e conti-
nua crescendo", admitiu a contragosto
um dos baluartes do presidencialismo, o
senador Marco Maciel (PFL-PE). Um
novato concorda com o experiente sena-
dor: o deputado Hélio Costa (PMDB-
MG), que só na quinta-feira definiu seu
voto pelo parlamentarismo. Ambos têm a
mesma interpretação: o grande eleitor da
mudança do sistema de governo é o
desempenho do presidente Sarney.

Se ainda há alguns indecisos, a bata-
lha do plenário tende a favorecer o parla-
mentarismo, que escalou para a tribuna
dois dos principais oradores da Consti-
tuinte, os senadores Afonso Arinos
(PFL-RJ) e Mário Covas (PMDB-SP).
Os do outro lado não costumam empol-
gar o plenário: Humberto Lucena
(PMDB-PB) e Vivaldo Barbosa (PDT-
RJ).

Mais do que os discursos, porém, um
fator vem provocando a passagem de
presidencialistas menos convictos ou de
indecisos para o apoio à emenda encabe-
çada pelo deputado Egydio Ferreira Li-
ma (PMDB-PE); a sensação de que é
necessário evitar o confronto entre a
Constituinte e o Planalto, com os minis-
tros militares na retaguarda. Para muitos,
adotado o presidencialismo, o choque
será inevitável e frontal em torno da
duração do mandato do presidente Sar-
ney. Com a vitória do regime de gabine-
te, as variantes na mesa de negociações
serão mais numerosas e favorecerão uma
composição.

Questões explosivas — O
parlamentarismo pode ser implantado lo-
go depois da promulgação da Constitui-
ção e pode dar quatro ou cinco anos de
mandato para Sarney. Em torno dessas
combinações, as discussões ocorrerão de-
pois, apesar dos esforços de Ulysses Gui-
marães de tentar amarrar um acordo com
o Planalto em cima da fórmula de parla-
mentarismo-já, com cinco anos. "Dura-

ção de mandato e data de implantação
são questões explosivas. Isso tem de ficar
para depois", resumiu o líder do PMDB
na Câmara, deputado Ibsen Pinheiro.

Mesmo antes dessas questões cruciais
entrarem na pauta de votações, contudo,
a adoção do parlamentarismo mexeria
com o quadro político, abatendo candida-
tos e impulsionando carreiras. O ministro
das Minas e Energia, Aureliano Chaves,
que ameaçava disputar o Planalto pelo
PFL, sairá do páreo. Ulysses estará cota-
díssimo para primeiro-ministro. Leonel
Brizola terá ganho uma bandeira para sua
pregação nacional: a convocação de um
plebiscito para derrubar o parlamenta-
rismo.

Se houver plebiscito, não faltarão
argumentos para ambos os lados. Os
parlamentaristas apontarão o presiden-
cialismo como um regime de crises per-
manentes, pois todos os poderes estão
concentrados numa só pessoa, que não
pode ser afastada institucionalmente. Só
por golpe de estado. Dirão que esse
sistema jamais foi capaz de produzir e
consolidar partidos fortes e estáveis, es-
senciais para a democracia.

Mas não falta munição do outro lado.
Os presidencialistas argumentam que o
regime de gabinete é uma fonte de insta-
bilidade política, pois a Câmara pode
derrubar governos e o governo pode
dissolver a Câmara. Além disso, não há
partidos fortes nem burocracia estável no
Brasil que garantam o funcionamento do
sistema e o ritmo da administração pú-
blica.

Mas talvez os maiores trunfos dos
presidencialistas seja a tradição política
do país e o fato de os brasileiros não
votarem para presidente há 27 anos. O
deputado Jaime Santana (PFL-MA), um
presidencialista, conta que levou quase
uma hora explicando a um motorista em
São Paulo como funcionava o parlamen-
tarismo. No final, ao se despedir, ouviu o
seguinte: "Já entendi tudo, deputado.
Com o parlamentarismo, nós não vamos
mais eleger um presidente. Vamos eleger
é o primeiro-ministro".

O duelo dos oradores no plenário

Parlamentarismo Presidencialismo

Afonso Arinos — Vai
pouco à tribuna, poupando-se pa-
ra os momentos decisivos. Tem
um estilo vigoroso, que combina
presença dc espírito para dar cs-
tocadas nas teses adversárias com
a solenidade de quem responde a
argumentações conduzidas com
rigorosa lógica. Além disso, tem
um trunfo: o respeito que impõe
sua figura. Conquista imediata-
mente o silêncio do plenário e
quem está de pé procura logo
uma cadeira — uma reverência
pouco usual na Constituinte. Seu
discurso a favor dos voto aos 16
anos foi decisivo para virar o
plenário.

Mário Covas — Com um
discurso elcgeu-sc lider da banca-
da do PMDB na Constituinte,
contra a vontade do deputado
Ulysses Guimarães. Mas seu esti-
lo é bem diferente do de Arinos,
embora também seja capaz dc
prender a atenção do plenário.
Ate os adversários o ouvem cm
silêncio. Tem a voz rouca c coVne-
ça seus discursos com voz baixa c
muitas pausas, sem entrar direta-
mente no assunto. Depois, recor-
re a citações ou narra episódios,
para ironizar as posições contra-
rias. Pouco a pouco vai crescendo
na tribuna, com frases grandilo-
qüentes e gestos teatrais. Sempre
finaliza seus discursos com apelos
emocionais

Humberto Lucena — ü
presidente do Senado é fluente,
mas não pode ser connsiderado
um bom orador. Tem estilo sole-
ne e abusa da formalidade. Usa
frases na ordem inversa e pala-
vras rebuscadas. É prejudicado
por problemas dc dicção. Quem o
ouve tem a impressão de que vê
um filme mal dublado: a boca
abre mas o som demora a chegar.
Usa pouco a tribuna e quando o
faz não consegue manter o plená-
rio atento. Em suma, diante dos
peso-pesados escalados pelo par-
lamentaristas, c fraco; não tem
pegada, para derrubar ninguém
nem jogo dc cintura para se es-
quivar.

Vivaldo Barbosa — Par-
lamentar preparado, atuante e
competente, mas nem dc longe
adversário para Acinos e Covas.
A tribuna não é o seu forte. Tem
voz empostada e sempre começa
seus discursos um ou dois tons
acima do que espera o plenário,
que logo se cansa. Peca pela pro-
lixidade, também. Nas questões
de ordem c declarações de voto,
dá voltas antes dc entrar no as-
funto, irritando os colegas. Tem
dificuldade para concluir seu pen-
samento, incorrendo no erro de
repetir os mesmos argumentos
usados no início do discurso.

Como cada lado combate o outro
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Presidente é caudilho

sem golpeque nao cai

O principal argumento dos
parlamentaristas contra o atual
sistema de governo é que o presi-
dencialismo significa uma ameaça
permanente de crise, pois concen-
tra praticamente todos os poderes
nas mãos de um misto de chefe de
Estado e chefe de governo que só
pode ser afastado por um impro-
vávcl e jamais acionado impeach-
ment legal ou um golpe dc Esta-
do. No clcnco dc males do presi-
dencialismo, apontam ainda os
golpes e ditaduras freqüentes.

Eis os argumentos contra o
presidencialismo:

O presidente é um caudilho
em potencial: nomeia, demite,
distribui verbas, define as regras
econômicas do país e até prende
ou solta cidadãos.

E não há contrapartida. O
presidente, pelo artigo 83 da atual
Constituição, só pode ser derru-
bado por 

"crime de responsabili-
dade". A Câmara avalia o procc-
dimento da acusação e, se a aca-
tar, envia a decisão final para o
Senado. "E 

quando isso aconte-
ceu?" — pergunta o senador Josc
Fogaça (PMDB-RS).

O presidente escolhe todos os
ministros a seu bel-prazer. Mes-
mo que eles sejam acusados de
inépcia, ou mesmo corrupção, de-

Um regime gerador de

crise e fisiologismo

pende do presidente mudá-los ou
não.

O presidente é eleito por um
distrito só — o Brasil —, enquan-
to a Câmara c eleita por vários
distritos diferentes — os estados.
Uma divergência entre ambos
tem tudo para gerar conflito
grave.

E insolúvel. "Sarney é um
bom exemplo: tem forte oposição
no Congresso e faz forte oposição
ao Congresso, mas os dois têm
que conviver, obrigatoriamente",
diz o líder do PMDB no Senado,
Fernando Henrique Cardoso, um
teórico do parlamentarismo.

As marcas do prcsidencialis-
mo, em 99 anos de República, são
a excessiva influência dos milita-
res na vida política do país, com
alternâncias entre ditadura e
abertura, mantendo-se o país ten-
so. "Se temos que mudar, por
que esperar? Essa é a hora",
argumentava o coordenador da
bancada do PMDB mineiro, Gil
César, em conversa com o asses-
sor político de Sarney, Thales
Ramalho, na quinta-feira.

Se não há partidos fortes, a
culpa não é do parlamentarismo.
É justamente do prcsidencialis-
mo, incapaz de produzir e conso-
lidar partidos políticos ao longo
do tempo.

O parlamentarismo cria insta-
bilidade política, exacerba o fisio-
logismo dos parlamentares e é um
grande ausente da tradição histó-
rica brasileira. Mas seus críticos
não param por aí, ao discorrer
sobre os seus inconvenientes no
Brasil de hoje: apontam ainda a
falta dc uma burocracia estável,
de um lado, c de partidos fortes,
dc outro, como argumentos fortes
contra a mudança do sistema de
governo.

Eis os principais argumentos
contra o parlamentarismo:

Permite que o governo seja
derrubado a qualquer momento,
por voto de censura da Câmara.
"Vai ser uma crise atrás da outra,
com sucessivas quedas de gabine-
tes, às vezes até por questiúnculas
regionais ou mesmo pessoais",
prevê o deputado Oscar Corrca
(PFL-MG).

Os políticos vão se digladiar,
primeiro para garantir vagas no
gabinete e, depois, para impor
todas as suas vontades aos esco-
Ihidos. "Somos 559 parlamenta-
res. Portanto, vão ter que criar
pelo menos 558 ministérios, por-
que o Ulysses será o primeiro-
ministro", ironiza o deputado
Luiz Eduardo Magalhães (PFL-
BA), do Ccntrão. "Parlamenta-
rismo com essa turma aí? Deus
me livre", complementa o ex-

ministro e atual senador Roberto
Campos (PDS-MT), apontando
seus novos colegas.

Em 99 anos dc República no
Brasil, o parlamentarismo só deu
ares de sua presença na fugaz
experiência de 61. Portanto, é
uma incógnita.

O povo, que há 27 anos aguar-
da o grande momento de votar
para presidente, não só desconhe-
cc o sistema parlamentarista co-
mo precisa dc "um pai", um
"chefe" que decida tudo. Assim,
um plebiscito nacional pode gerar
a primeira crise de uma decisão
da Constituinte nesse sentido.

Uma burocracia estável, in-
fensa às mudanças c aos estilos de
diferentes ministros, é um dos
pressupostos básicos do parla-
mentarismo. A máquina tem que
funcionar, indepentente de fato-
res externos.

Outro pressuposto, igualmcn-
te indispensável, é a existência de
partidos fortes. No Brasil, há sete
com registro definitivo, 12 com
registro provisório, 11 em fase dc
organização e nenhum com mais
de nove anos, legalmente. Do
total, 13 são representados no
Congresso Nacional, e o presi-
dencialista Ricardo Fiúza (PFL-
PE), do Ccntrão, enumera os
únicos com características reais
dc partido: PT, PCB e PC do B.

Proposta atual

evita repetir

modelo de 1961
O parlamentarismo que a Cons-

tituinte poderá aprovar essa semana
será bem diferente do adotado cm
1961 para limijar os poderes de Joâò
Goulart e evitar a guerra civil no
país. No modelo daquela época; o
presidente da República seria indica-
do pelo Congresso c não eleito dire-
tamente, como está previsto agora.
E a solução a que sc chegou em 1958
na França, não cogitada em países
como Inglaterra, Austrália, Alcma-
nha, Itália, Canadá, Suécia.

Em 61, cabia ao Congresso — ou
seja, à Câmara c ao Senado reunidos
— aprovar o nome do primeiro-
ministro, atribuição mie, pela emeri-
da do deputado Egíüio Ferreira Li-
ma, será apenas da Camara dos
Deputados. Na experiência anterior,
os atos do Executivo tinham dc ser
assinados pelo prcsjdente c pelo prT-
meiro-ministro, o que, muitas vezes,
cm caso dc discordância entre os
dois, paralisou a administração.
Agora, bastará a assinatura do pri-
meiro-ministro.

No parlamentarismo dc hoje,'o
cargo de primeiro-ministro será pri-
vativo de parlamentar, o que não
ocorria cm 1961. Naquela época, o
presidente podia dissolver o congres-
so depois dc três recusas dc nomes
indicados para o cargo de primmei-
ro-ministro, o que permitiu a Jangó
desmoralizar o regime, forçando'o
parlamento a optar entre aceitar no-
mes inexpressivos ou enfrentar no-
vas eleições. Pela emenda de Egídio.
a Câmara terá a faculdade de eleger
um primeiro-ministro não indicado
pelo presidente, depois de recusar
dois nomes. É uma saída para crises
abertas entre o presidente e o parla-
mento.

Na década de 60, o primeiro-
ministro não tinha, como se propõe
agora, estabilidade nos primeiros
seis meses no cargo. Portanto, o
período entre uma e outra crise po-
dia ser mais curto, aumentando a
instabilidade política.

Centralização se

repete como farsa

Mauro Malin

Um fantasma que ronda a cabeça de
muitos constituintes é o de estar queren-
do, com o parlamentarismo de 1988.
repetir o de 1961, inventado para sair de
uma sinuca-de-bico política. E, se a His-
tória só se repete como farsa, o país
estaria caminhando novamente para uma
grande frustração.

Na verdade, a solução atual pode
muito mais ser a maneira de acabar com a
verdadeira farsa: a repetição, a partir çlê
1964. do centralismo presidencialista en-
saiado por Artur Bernardes entre 1922 e
1926 e realizado por Getúlio Vargas so-
bretudo no Estado Novo, depois de 1937.
Foi só como herdeiro desse presidência-
lismo — dito imper/a/após ter sido exer-
cido pelo general Ernesto Geisel — que o
presidente José Sarney pôde criar toda
uma crise em torno da duração do man-
dato atribuído a Tancredo Neves. j. i

Dois argumentos usados para defen-
der o adiamento do parlamentarismo rrr
inexistência de uma estrutura partidária
sólida e de uma alta burocracia estável —
começaram a ser, recentemente, usados
com sinal trocado. Políticos como o sena-
dor Fernando Henrique Cardoso chegai
ram à conclusão de que o presidencialis-
mo é que impede o país de ter ambas as
coisas.

Em oito anos de liberdade partidária
no país, a fragilidade não diminuiu. Na
Espanha e em Portugal, ela durou en-
quanto durou a ditadura — o que explica
a força dos respectivos partidos comunis-
tas quando as ditaduras caíram. CoW
democracia e parlamentarismo, os dois
países ganharam partidos cada vez mSiS
definidos.

Quanto à burocracia, o presidenria-
lismo brasileiro continua promovendo ás
mais alucinadas mudanças de equipe.
Agora mesmo, com a saída de Hésio
Cordeiro do Inamps, espera-se a comple-
ta dispersão da equipe que, até aqui.
conduziu à parte decisiva da política de
saúde do governo Sarney.

VIAJE AO EXTERIOR NO MELHOR ÔNIBUS BRASILEIRO

QUATRO BANDEIRAS ¦ 15 das
Curitiba, Joinville, Blumenau, Balneário de Camboriú, Florianópolis, Laguna,
Torres, Porto Alegre, Gramado, Canela, Pelotas, Chuy, Punta Ballena, Punta dei
Este, Montevidéu, Rio de La Plata, Rosário, Assunção, Balneário de San Ber-
nardino, Lago Ipacaray, Puerto Stroessner, Foz do Iguaçu, Cataratas do Igua-
çu etc. Buenos Aires em grande destaque. Não perca o tour do momento!

4 BANDEIRAS E BARILOCHE - 22 dias
Inesquecível viagem rodoviária. O mesmo percurso acima indicado no tour
QUATRO BANDEIRAS e mais: Mar dei Plata, Bahia Blanca,
General Roca, Neuquém, Valle Encantado e Bariloche. Hos-
pedagem em excelentes Hotéis. Possível regresso aéreo des-
de Bariloche. ,

CAMINHO DA ARGENTINA E CHILE • 13e20dias
0 belíssimo Chile, com suas montanhas, lagos e a Cordilheira
dos Andes. As SOLNAVES levam você do Brasil até Bariloche, por
Montevidéu, Punta dei Este, Buenos Aires, Mar dei Plata, Bahia
Blanca, Neuquén etc. Depois, os LAGOS ANDINOS e Puerto Montt,
Santiago, Valparaiso e Vina dei Mar. Regresso aéreo.

CIRCUITO INTERNACIONAL DAS MISSÕES -13 dias
As Missões Jesuíticas do Brasil, Paraguai e Argentina. Curitiba, Foz do
Iguaçu, Puerto Stroessner, Lago Ipacaray, Assunção, San Ignácio, En-
carnación, Trinidad, Posadas, San Ignácio Mini, Ijuí, Santo Ângelo, São
Miguel, Caxias do Sul, Gramado, Canela, Porto Alegre, Torres, Laguna, Fio-
rianópolis, Camboriú, Blumenau etc.

SUL DO BRASIL ¦ URUGUAI • ARGENTINA ¦ PARAGUAI • BOLÍVIA
Na SOLNAVE 3 EIXOS, o mais avançado ônibus do mundo, a sua

sensação é a de estar em um aviãa A única ——

Solicite folheto específico ao seu Agente de Viagens.

^^^^^^^^^^^^Bdiferenpa 

e que voce estara pagando menos. ^

¦olnavH

INTERNACIONAL M*J
A DO 3? KIXO ...
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uj&sitn
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PANTANAL, BOLÍVIA E PARAGUAI-13 dws
As exuberantes fauna e flora do fascinante Pantanal. Compras em Juan Ca-
ballero (Paraguai) e Puerto Suarez(Bolivia), Presidente Prudente, Campo Grande,
Corumbá, Passeio de Barco pelo Rio Paraguai, Ladário, Ponta Ftorã, Dourados,
Presidente Epitácio, Eclusas do Tietê etc.

FOZ DO IGUAÇU E ASSUNÇÃO - 9 dias
2 dias de passeios e compras em Assunção, Show Típico de danças paraguaias.
São Paulo, Curitiba, Vila Velha, Caldeirões do Inferno, Balneário de San Ber-
nardino, Lago Ipacaray, Cataratas brasileiras e argentinas, Puerto Iguazu, Itai-

pu, Puerto Stroessner, Maringá, Londrina etc.

SUL DO BRASIL COM MONTEVIDÉU ¦ 13 dias
A sua viagem ao Sul do Brasil conhecendo, também, a capital do Uruauai e
Punta dei Este Curitiba, Joinville, Blumenau, Camboriú, Florianopolis, Lagu-
na, Torres, Porto Alegre, Pelotas, Chuy, San Carlos, Castillos, Piriapolis, Punta
Ballena, Caxias do Sul, Gramado, Canela etc.

Üõletur

EM TURISMO A NÚMERO 1
EMBRATUR N? 00942.00.41.3

CENTRO: R. da Quitanda, 20 • Sobreloja (esq. c/R. da Assembléia) ¦ Tel.: 221-4499
COPACABANA: Rua Santa Clara, 70 - Sobreloja • Tel.: 257-8070- 255-8782
TUUCA: Praça Saens Pena, 45 • Loja 10-L ¦ (Shopping 45) ¦ Tel.: 264-M93
IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá, 351 - Loja A - Ed. Fórum • Tel.: 521-1188
BARRA: Av. Armando Lombardi, 800 - Loja N • Condado de Cascais • í«.: 399-0309
SALVADOR: Rua Miguel Calmon, 42 • 4? andar • Tel.: (071) 243*7988 • Embratur n° 00942.01.41.7
RECIFE: Av Conde de Boa Vista, 682 ¦ Tel.. (081) 231 0716 ¦ Embratur n° 00942.03 41 4
B. HORIZONTE: R. Paraíba, 1317 • loias 2 e 3 ¦ Tel.: (031) 223-3833 • Embratur n° 00942.00.41.8
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REFRIGERADOR SUPER FREEZER ° ^>
WHITE-WESTINGHOUSE =\•C M^pggjjgBsjgj ^gag«BSg^ffif[J| ^gQ [jtros. Freezer com gavetas, 3

 refrigerador com porta aproveitavel E
e reversivel. Degelo automatico. 2 S

REFRIGERADOR SUPER FREEZER Na cor amendoa. 5 X
WHITE-WESTINGHOUSE Garantia de 12 meses. <

C 430 litros. Amplo freezer, refrigerador com GR ^fif) HH rr victrr ^
porta aproveitavel e reversivel. bO.OUU,UU d V1SICI g <

^ Degelo automatico. Na cor amendoa. _ Act I ^

56.500,00 a vista If < ¦
Rouoasde todos os tipos e tamanhos ate o n.° 62. As ca-1 "C

)8B81SsK^S3r^^ftl misas esporte v5o ate o n.° 10 e as camisas sociais e pi-1 •»•'¦¦¦ t A «¦ 3
jamas tem mangas mais compridas de ate 70cm e com \ [\ /hl4-n_\ A /QOTIHHH Al 9Q^ < Hmais cintura. Cuecas anti-alergicas de tecido ou malha, I ty V HllC2 V VOOlll IMMWUOV/ \ ¦
tambem com as pernas mais longas. Ceroulas de tecido, <T irnrt 1 irs c mMDDfi HHTVIde chambre, rou-J > lUlt LluA XH

ATETE RIOSUL TOPACAMNA^IFA!V MA JlA /
—— CR!5?-^iJSSgU. NILOPOLIS. CAXIAS - S.I. MERITI • NITEROI N1TEROI PLAZA SHOPPING S GONQALO

S Voc6 escolhe o que quer comprar, hga <-MU' WUVft luunvu PETROPOUS • VOLTA REDONDA BARRA MANSA J——K para o TCXJUE-COMPRE G ARSON:

pM 
ItfMHBMIQS I

tea PB HRH OFERIin.

I 

^

L j RECORTE ESTE^NUNCtO PARA GANHAR DESCONTO '

0 M2 DO TAPETEITAPEMA NYLON 6MM CUSTA NAS OUTRAS LOJAS NADA MEN0S DO QUE Cz$ 800,00,]ENQUANTO NA

RONAR1 0 PRECO E NADA MAIS DO QUE Cz$ 555,00. E 0 TABACOW QUEBEC NYLON JOMM ANDA POR Al A C$1,200,00, |

MAS SE VOCE DER UM PULINHO N A RON ARI LEVA POR APENAS Cz$ 888,00. AS CORES SAO LIN DAS E AINSTALAQAO E FEITA *

ATRAVES DO SISTEMA ROBERTS, RAPIDINHO. APROVEITE. E PISAR OU LARGAR.

CORTINAS EM 4 VEZES SEM JUROS. FORMIPISO NA MAIOR FACILIDADE. ;

dTkirnmiri

297-6177

das\o^
ia\qu®l
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REFRIGERADOR SUPER FREEZER
WHITE-WESTINGHOU SE

450 litros. Freezer com gavetas,
refrigerador com porta aproveitável

e reversível. Degelo automático.
Na cor amêndoa.

Garantia de 12 meses.REFRIGERADOR SUPER FREEZER
WHITE-WESTINGHOUSE

430 litros. Amplo freezer, refrigerador com
porta aproveitável e reversível.

Degelo automático. Na cor amêndoa.
Garantia de 12 meses.

56.500,00 à vista

65.500,00 à vista

Cí)m CL
(A CREDITO

4 VEZES)

Você escolhe o que quer comprar, hqa
para o TOQUE-COMPRE GARSON:

297-6177 e dentro de 48 horas, no
máximo, entregamos sua mercadoria,
quando então vocô faz o pagamento, à

vista, sem mais despesas.
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Parlamentaristas já pensam 
em nomes 

para 
o Gabinete

J . . . ^ ^
Etiivaldo Dias

BRASÍLIA — Caso a Constituiu-
te aprove mesmo o parlamentaris-
mo, o primeiro Gabinete deverá ser
integrado, na opinião de políticos
experientes, pelas mais expressivas
lideranças de dentro e fora do Con-
grcsso. Eles estão certos de que o
règlme só sobreviverá se começar
cbni nomes de credibilidade nacio-
ifai; representantes dos mais diversos
grupos partidários. 

"Temos que
lÃoritar üm gabinete inatacável, sem
fisiologismos", prega a deputada
Sandra Cavalcanti. Ela cita como
e,xemplo o primeiro Gabinete do
parlamentarismo, em 1961, que ti-
nha corncv primeiro-ministro Tancre-
do Neves, e ministros como San
Tiago Dantas, nas Relações Exterio-
rés; Ulysses Guimarães, na Indústria
e,: Comércio; Franco Montoro, no
Trabalho; e Virgílio Távora no anti-
gd Ministério de Obras Públicas.

O senador José Richa, histórico
e':'incansável parlamentarista, tem
horror de falar em nomes. Teme que
aò se compor o Gabinete, ainda que
afjénas especulativamente, ocorram
rachas perigosos nestes dias de deci-
sáb do sistema de governo. Mesmo
askim. à sua revelia, começam a ser
discutidos nomes. De acordo com
líderes parlamentaristas, pelo menos
dõis critérios terão que ser seguidos:
pcko político e composição parti-
darià.

Governabilidade — A idéia
é-,formar uma espécie de Ministério
dçj união nacional, para salvar o
Brasil da crise econômica e política,"fyão importa quais sejam os nomes,- -- í ,1..M ,,1M 1,, 1 «i/ lii 'IAo principal é dar governabilidade ao
pa/s", comenta Richa. Por aí, se
buscará a participação empresarial e
sindical, não descartando nomes co-
mç do empresário Antônio Ermírio
d^ Morais e do sindicalista Luís An-
tônio Medeiros, seja como integran-
tes do governo ou de alianças.

Uma coisa é tida como certa: a
formação do Gabinete de estréia
tiçará do Congresso suas maiores
lideranças, tornando-o mais dócil às
dificuldades dos primeiros tempos.

Mudança tem de

cumprir etapas

A formação do governo no
regime parlamentarista, de
aíbrdo com a proposta que
será votada terça-feira,
cumprirá as seguintes etapas:
CJ O presidente da República,
dtipois de ouvir o partido ou
cqligação majoritária da Cáma-
ra, indica o nome do candidato
a primeiro-ministro.
?'No prazo de dez dias, o
candidato a primeiro-ministro
indica os nomes dos demais
ministros e todos comparecem

Câmara para submeter à
aprovação o programa de go-
verno.
Ü' Quarenta e oito horas de-
pojs, começam os debates na
Câmara, que podem durar, no
niúximo,, três dias consecu-
tivos.

Terminada a discussão, é
facultado a um quinto dos
membros da Câmara apresen-
tar proposta de rejeição do
programa de governo, que será
votada no prazo de cinco dias e
considerada aprovada se obti-
ver a maioria absoluta (metade
mais um), dos votos dos depu-
tados. A rejeição do programa
implica ^ rejeição do nome do
candidato a primeiro-ministro

No caso de rejeição, o pre-
sidente indicará novo nome e o
processo se repetirá. Se houver
nova rejeição, a Câmara elege-
rá, por maioria absoluta, o no-
vo priméiro-ministro, sem de-
bâte prévio e sem indicação de
nomes pelo presidente. O elei-
to será nomeado pelo presiden-
te no prazo máximo de quaren-
ta' é oito horas.
tí Dez dias depois, o primeiro
ministro e todos os integrantes
do Conselho de Ministros por
ele indicados comparecerão à
Câmara para apresentar o pro-
grama de governo. Se não hou-
ver a aprovação da maioria da
Câmara, o presidente da Repú-
bjíca poderá dissolver-a Câma-

Se convocar novas eleições.J1 T ¦'
ÍA qualquer momento, o
ãmeiro-ministro pode pedir

I voto de confiança à Câma-
que deverá ser aprovado

rir maioria absoluta. Rejeita-
Q, o governo pedirá demissão.
1'Durante os seis primeiros
|ses de governo, a Câmara

poderá votar moção de
frsura ao governo. Depois
jo, por iniciativa de um
Sinto de seus membros, pode-
|votá-la. Ela será aprovada se

unir a maioria absoluta. Vi-
riosa a moção de censura, o

flverno deve se demitir.

Programa se

baseará na

austeridade
Seguros

da vitória —
tida como M H
certa, na co- || H
tação de on- —W 1|

res do parla-
mentarismo já se debruçam na ela-
boração de um programa de emer-
gência para o primeiro ano de go-
verno. /\ idéia d formar um pacto
interpartidârio, com a participação
de lideranças sindicais e empresa-
riais, em torno de um programa
comum de governo, baseado na
austeridade dos gastos públicos e na
reformulação da política de salários
e preços. Os partidos da coligação
governista dariam crédito de con-
fiança de um ano ao gabinete. Nes-
se período não se votaria moção
reprobatória ou de censura aos mi-
nistros, medida pela qual a maioria
do Congresso pode derrubar o Mi-
nistério.

O próprio presidente José Sar-
ney, no caso de o parlamentarismo
ser implantado imediatamente, te-
ria que participar do pacto, para
colaborar no programa de emer-
gência. O senador José Richa, um
dos líderes do movimento parla-
mentarista, acha que o objetivo
dramaticamente urgente do novo
sistema será o de "restaurar a go-
vernabilidade do país". O progra-
ma não é produto do improviso. Na
verdade, vem sendo discutido em
restrito círculo de parlamentaristas
desde dezembro. Agora, às véspe-
ras da votação do novo sistema de
governo e se delineando a vitória
do parlamentarismo, aumentou o
número de participantes do debate
das medidas de urgência. O núcleo
original foi montado pelo sociólogo

Hélio Jaguaribe, com participação
de um grupo de professores da
PUC do Rio, entre eles o cientista
social Mário Machado, o economs-
ta João Paulo de Almeida Maga-
Ihães, o vice-reitor Eurico Borba e
o professor Isnac Kerstenetzky, ex-
presidente do IBGE (cargo que
perdeu no governo Figueiredo, de-
pois de exercê-lo por nove anos).

Com o crescimento do parla-
mentarismo na Constituinte, au-
mentou o número de colaborações.
No final desta semana, o esboço do
programa deverá ser fundido com
estudos feitos por um grupo lidera-
do pelo governdor de Goiás, lienri-
que Santillo, que também já se
rendeu ao parlamentarismo já.

Embora os parlamentaristas fu-
jam das perguntas sobre nomes
prováveis para formação do primei-
ro gabinete, já começaram as espe-
culações sobre ministeriáveis. Os
parlamentaristas acham que primei-
ro Gabinete deverá ser formado
com as mais expressivas lideranças
do Congresso. Nomes citados: Má-
rio Covas, José Richa, Jarbas Pas-
sarinho, Sandra Cavalcanti, Eucli-
des Scalco, José Serra, Fernando
Henrique Cardoso. Mas não será,
segundo um dos líderes, um Gabi-
nete formado apenas com parla-
mentares. Fala-se no empresário
Antônio Ermírio de Moraes para
ocupar um das pastas. A estratégia
seria retirar do Congresso, jogando
para dentro do governo exatamente
os líderes que podem, num primei-
ro ano de governo, fustigar o re-
cém-criado parlamentarismo. Com
isso, o mais notório e inflexível
adversário do sistema, o ex-
governador Leonel Brizola, ficaria
falando sozinho. (E.D.)

Por um equívoco, este texto não tol
publicado na edição de ontem.

t Roupas de todos os tipos e tamanhos até o n.° 62. As ca-
misas esporte vão até o n.° 10 e as camisas sociais e pi-
jamas têm mangas mais compridas de até 70cm e com
mais cintura. Cuecas anti-alérgicas de tecido ou malha,

! também com as pernas mais longas. Ceroulas de tecido,
malha, flanela, lã e de helanca. Robes de chambre, rou-,
pões e suspensòrios.

A NOTICIA RÁPIDA.
LEVE.G0ST0SA.
IMPORTANTE.

— INFORME JB —
JOKNALDO HKASIL

SABORES.
CHEIROS.

BOM-GOSTO.

A P i C 1 U S

JORNAL DO BRASIL

DESCONTOLNA

REVELÂÇ

DO SEI

FILIE,

j|j

Foto ótica presentes ;ü' 
RIO DE JANEIRO: Av. Rio Branco, 133 ¦ Loja E •
Rua Uruguaiana, 10-C • Rua Barata Ribeiro, 402
Shopping Casino Atlântico • Av. Atlântica, 4240 • Loja 108
NITERÓI: Alameda São Boa Ventura, 258 •
Rua José Clemente, 13 • Av. Amaral Peixoto, 43 •
Rua Gavião Peixoto, 182 - Loja 125 • Rua Gavião Peixoto, 92
Rua Coronel Moreira César, 265 • Loja 133
SÃO GONÇALO: Pça. Dr. Luiz Palmier, 96
ALCÂNTARA: Rua Yolanda Saad Abuzaid, 51 • Loja 129
DUQUE DE CAXIAS: Rua Nunes Alves, 14
NOVA IGUAÇU: Rua 13 de Maio, 158
TERESÓPOLIS: Rua Duque de Caxias, 47

HECORTE ESI E ANÚNCIO PARA GANHAR DESCONTO E

VOU NUNCA HHi

Pfô NUMA srcm iH

I ovo
DE CHOCOLATE
Oferta válida até 28/3/88

DE 150 GR
- acima de 20 lotos

HAR1AMENTE NO DINHO S

BUFFET DE GRELHADOS EXÓTICOS
Preço econômico com sobremesas incluídas CZ$ 750.00

PREÇO INFERIOR AOS
RODÍZIOS COMUNS

Exceto aos sábados agora diariamente, BUFFET DE GRELHADOS
EXÓTICOS com 16 diferentes tipos de carne, Coelho, Cordeiro
Mamão, Vitela, Leitão, Picanha Fatiada, Costeião e Costelinha de
Cordeiro, etc. Acompanhados de Feijão Tropeiro, Cuscuz Paulista,
Arroz Diana,Farola Dinho's. Sobremesas de Doces Caseiros.

EtNfMTS FM2E>

V Rua Dias Ferreira, 57 - Leblon - RJ - Tels.i 294-2297 e 294-5972

O M2 DO TAPETE ITAPEMA NYLON 6MM CUSTA NAS OUTRAS LOJAS NADA MENOS DO QUE Cz$ 800,00, ENQUANTO NA

RONARI O PREÇO É NADA MAIS DO QUE Cz$ 555,00. E 0 TABACOW QUEBEC NYLON _10MM ANDA POR Al A C^$ 1,200,00,

MAS SE VOCÊ DER UM PULINHO N A RONARI LEVA POR APENAS Cz$ 888,00. AS CORES SÃO LIN DAS E A INSTALAÇÃO

ATRAVÉS DO SISTEMA ROBERTS, RAPIDINHO. APROVEITE. E PISAR OU LARGAR.

CORTINAS EM 4 VEZES SEM JUROS. FORMIPISO NA MAIOR FACILIDADE.

Ronari
TIJUCA
R. Conde de Bonfim, 681-B
Tel: 208-1349

COPACABANA
R. Barata Ribeiro, 717-A
Tel.: 255-6244

CATETE
R. do Catete, 110
Tel. 205-0499

BARRA
BarraShoppIng, 201-A
Tel. 325-6400
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Twfmme jb Governo Sarney ainda pode
• LQUIPE ESPECIALIZADA I ua UflallUUHta ¦

tt g\parlamentartsmo jdse pois dc pcnar uma |ora c mcia dc I da i'OLiriCA I .
,«,U r:i/ mister. Nao nos cspcra por uma mesa na badaladf filial #®o:-mm I INFOWVIAQAO CONFIDGNCIAL I rl n n Hd mACPC Q / QI1 AComocaaorortawanlcBfltawalaGrill: 

|  ggS^' ClUrar 00 D MICSCS d 6 dllOfe

I mc presidcneialista, que, para mini, —Vou embora. Em Paris c Nova Mi-flasn - 262-9700 | ' $e 0 regime de governo aprovado fur ministro. 0 presidentc continuard, entre-
nao passa dc um fantasma, porque iorque, nao espero mais dc meia hora. 0 

presidcneialismo, 0 presidentc conti- tnnto, a cxcrcer 0 comando supremo das
; entcrrado quando do scpultamento a pr^..ra BMBMBIMHWnSflifil11 HBBKMBi nuara cliefc de governo e chefe de Esta- Forgas Armadas.

' 
GetSfcSasC 

"aC'°" 
Um dos puuedil do bissato mo- ^TisRSf-rao!^" ft So for o parlamenlalismo. clc serf Supoodo que a Mi## P">

Offircsidcncialismo estd cntcrra- disciplinas pemo»s . .nIcio cm  apenas chefe & Estado. ,4 que a chcta malgada cm 15 de juaho, ba ,c,s lapote.

do, e tcmos agora um fantasma a ta-feira dc aventura que marcou seus 54 (ft curso 
|gMw-Stto 

do ivcrno serd exercicl11 pd° Pnme,r0" SCS para 3 conta8cm rcsrcssiva.

nos atormentar... O parlamentaris- anos — foi um senhor ouc"tinha algu-  ____________ ,
™ mo c uma forma alta, capaz de mas cconomiasinvcsticias cm a?ocs, ~~ Chefla Chefia' operar a vcrdadeira uniao nacional. inclusive da Cataguascs-Lcopoldina, qoverno Estado> Atravds dela vamos conseguir cssa uma das 13 cmprcsas do nosso hcroi. [eNn 

yrnn II PC -
f; uniao ...ao novo brasilciro intercssa Atiqado a falar do que achava da if I KS( ) nr I .Parlamentarismo-j6 (15 de junho) 87 di 360 dias •'
L a forma parlamentarista . Cataguascs, o anommo passagciro foi w 1 V/ ut 111 Vi«uv/ 

com 4 anos '.. >
autor desta enfatica dcclara- incisivo: V1DE0-CASSETE ~L*

\Z S;1° tl(r, am.°E nao v!t'ma tlc u,ma — Acho que fiz um bom ncgocio. I o 7° e unico curso de Inqles em video Parlamentarismo-ja (15 de junho)
L juvenil paixao passageira, como ho- 

gmbora considcre o dono da1 empreja I PRECO DE LANCAMENTO com 5 anos
. je cm dia laz supor. Irata-sc dc um tanto maluco. Imagine que elc quer I „ 7  
r Lconel Brizola numa sessao da Ca- comprar a Light! DIVISAO DE VIDEO DO BRASIL TRADE CENTER Parlamentarfsmo em 1° de Janeiro '

mara dos Dcputados no dia 12 de T| • 541-3595 I I 8139 I 96S5 com4fhos. ^ ai n' 
maio dc 1955. Remedio amargo 1 lels - 2zl"gHHE1 1 

. Apartcava, cntao, o deputado Dq Jdcntc da Bolsa dc valores Parlamentarismo em 1° de Janeiro 255 d|as ?25 diasRaul Pila. durante anos c anos um dc s-o 
'pau,* 

,£duardo da Rocha Azc. nM—aiiaBmiM  com 5 an0S ;
h solitario c intransigcntc defensor do vccj0< numa rod a dc emprcsfirios:

— 0 Doutor Ulysses nao tern fole- ' I'^l p^idTOalismocom^nos  3B0 dias 360 dias .

S go para agacntar uma canipanha prcsi- ¦ ESTRANGEIROS E NACIONAIS | • do c agraacceu. dcncial contra Brizola. Basta o ex- | GALERIA DEDICADA A COMPRA E VENDA ^
L — Bondade m Vossa txce- do do Rio aparecer na televi- | de quadros antigos e;modernos j Presidencialismocom5anos  725 dias 725 dias
hlcncia" siio lendo a bula dos remedies que o DE PINTORES CATALOGADOS.  g 

nrcsidentc do PMDB toma. I aceitamos avaliaqOes internacionais $VoiUeill UXIlct. ¦ COMPRAMOS • CONSIGNAMOS • ft . ... . 1
I Vnihnc musicas brasileiras sao hoic fl estudamos coleqoes |fe * Intensivo especial para o magisterio
lea r UJ^oc nm iVn^c fl I R Confirmado o concurso para rede oficiil (Mumcfpio t Lstado). Inscficfies «m abnl e pnwis pwstas pan final de maio. Oomece a Mprcpinr UA Oegriu Cultural vM ¦
I, i SUCCSSO na Franca embaladas cm Jingles ¦ Pnntnal pqlpiMn flp A rto ° W imcianiio no*a turtna intensive especial esta semana. Vagas limrtadas. Matinas pedagigicas e mattrias especilcas. Infcrma^ftes e irutnculas Pfa;a Menatma

- de nublicidade c vendem produtos co- Q MauricioFontualUalei iaae Ai tc s| candh., 2;2° .nM, • bw-h» »BQ-ma.
I" ^ n i I Jlv'SSCS COmO SC sabc toma um IB M#rla Angolics( 7 * Jardlm BolAnlco RJ u| mm

i mo lustra-m6vcis c molho de tomatcs. V^s v , i >?.- V Tela.: (021) 521-4075 • 266 6247 • 227-5510 $3 
A musica Madureira chorou, cria- remcdio, a base de litio, contra um ^ u biubi

qaodeCarvalhinhocJulio Montcirocm diagnostic de psicose manfaco- J 
pgg  GRADUACAO  IBMR

~Sa^^SStilS pr^s,,a'  
ibmyasaa l instituto brasileiro de nieoicima de reabilitaqao' 

movcis. Efeitos especiais dagiH!hAgJl 1 _ deficiente auditivo - paralisia cerebral
J a o molho de tomatcs tomacouli, 0 „OVcrnador Alvaro Dias tem um BHffW lW mA mTTgi I 

— D°CENCIA SUPERIOR NA AREA DA SAUDE
fabricado pela Panzani, o maior produ- estoque rcgUiado| de 100 corruptos, BWWfr fM!T*; . I P9irnMOTRiciDADEPa 6torfrancesdc scgundo a oposiqao paranacnsc. |I|r/i«| |JhMTljJ I Seleta equipe de doutores. mestres e renomados especialistas
de nada menos que Tico-ticgno fubd, TlllJ 

iBi^I* 6 . Inscrinfies e informacoes a partir de 22/03 (3- feira)
do incsqucdvcl Zcqu.nha de Abreu. 

gio ^^es ou |^' 
~ 

\ Rua CorVea Dutra, 126 - Catete - Tels, 285-6493 - 205-2499 - 285-7735

" Preparativos quatroepune. I P0S-GRADUA?A0 Sensu | ^

iLe&dhSteM JSX«lE!w.™ |.ENFERM»0E«1EMPEDIAT§EPUERICUITUR«I j HOMEOPATIA
pino'Maia (RN), prepara-sc para se nomcs dos corruptos c decrcta a pnsao U ADMINISTRAQAO DO SERVIQO DE ENFERMAGEM 

CURSO DE FORMACAO DE ESPECIALISTAS
: abster durante a votagao da emenda admiD™n .. f ^ is tr&i> I¦ ENFERMAGEM NA AREA MATERN0-1NFANTIL I SOHERJ
< presiclcnchiUsla do senador Humberto s a st ' ' '0 ' ' |„ 

MET0D0L0GIA ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM| isociedade de homeopatia do estado do rio de Janeiro)
Luccna (l MDB-rb). AHnra ~ I todas as 23 feiras das iboo As 22.00 h e a primeira4» feira de cada m£s das ib00 As 22 oohAlt/LUa I rpnmill 1711^^0 I INlCIO DO CURSO 28.03 88

? 0 alpinista carioca Mozart Catao, | ESPECSALIZ^AO | 
dura«eW2 "°S

I 25 anos, vai cscalar um obstaculo difc- 1 ? ADMIN1STRACA0 HOSPITALAR I 
* 

jose^v'acho^e0de^vasmncelos • paulo cezar maldonado
,, Evotardcpois no parlamentarismo. rente - a torrc do Rio-Sul com seus 44 VsaODEIPUBLICA VACTuEpeDrEv,sAo prof. JOse barros da^prof. alfredo eug^nio vervloet

. Macunaima 
andsSno 

sabado, dia 9 de abril. !? ADMINISTRAQAO DO SERVIQO DE NUTRIQAGj ,5°° H E °AS 17 00 As 20 00 h ,c' s0nIA)
A Rficfli-1 rrpmi' nlaca 1JN-6635 I ——  DOCUMENTOS — CURRICULUM VITAE XEROX DO DIPLOMA DE MEDICO XEROX DE CRM 1 FOTO 3x4

l^estASad^saSlitoc^o Em campanha | 
inIcio: 21/m»rco • ultimas »ac»s 

j 
l__ 1

«• seguinte adesivo: ... A onda parlamentarista esta tao | ! ffw • rffggffffwggff "1"Maraja - um dia cu chcgo la. forte na Constituinte que o deputado | FACULDADE LUIZA DE MARILLAC I irn Aq
I Fortlina Luis Eduardo Magalhaes (PFL-BA) j| I Rua Dr. Satamlni, 245 • Tijuca -Tels.: 234.3692 - 264.9238 |

|= Oin.cs.idorNajiNabasddarona Tf t X«1 l\ ^
»—«?= 

IBmlnuMH -m
justificando o apelido de "Blindex" — — E que cada parlamentar daqui ja mm ;jjj||HMg |1 W |\|4T |V * - "" —

- pois racha mas nao quebra — que o esta pensando num ministers. K. I ' 
* MO LUNTE*tu \

" mercado financeiro lhe deu. j ! ^4 ENTR^°(fv \
A subida da bolsa fez com que elc LilVTO ENGEN**^ - r0 franca 

I
I ganhasse cntre 18 milhoes c 20 milhocs q novo romance do cscritor Anto- J

de dblares com agoes da Petrobras. nj0 Callado vai abordar o choque Cj «r yi HoQ"' 
Pitn enmnrin cultural dc um grupo dc brasilciros que CURSOSDEFORMAQAO |l 23 DE ^ARV conferencista: ENGQ JAIME ROTSTEIN::v"
.TllLO faU-IIldiiU vivn nn pvlprinr snh recimes dcmocra- - H Presidente daSondot6cnicaS/A,

3 Um rep6nercnganoa.se no nurncro ao m™ tempo' em'que o sea ANALISE DE SISTEMAS 1 ^^&mnnnlBAM 1
»SltTeSerBdoSSS'll Pais esta mergulhadc no auferigmo. „anoded«!io/576l,!.i«i»l»04| I *"P'|T°g'° . 

cp222K niga. B,„. £
7 outro lado da linha ouviu: Callado baseia-sc cm suas lembran- | DBOftnAMACAO DE 1 " — Quem mc dera que aqui fosse a gas da epoca cm que atuou como jorna- ¦ rnUunAlflj&VAU W&- $ in ¦ ¦liilML_. l^mrM""mL"M—

casa dele. Seria o mesmo que ter ganho list? da CI1J 
Jron.citrc.s' H COMPUTADORES „ 1

j ir na Loteria Esportiva. vigencia, no Brasil, da ditadura Vargas. I I (1 anode dura?ao/270hs-inicio 0205) 
A h HHTfl JfcjlAI B ft

Radical dark Cena carioca I tre.namentoemmooinformatica | A CMEull AL DE PEl ROFOL S
\Z 

Ma "ma facqao radical do movimcn- o motorista do Fusca vermclho, I soiicite informagSes sobre os cursos ms-dos, lotus 12 3. d base hi plus I I MW mX^M WW ¦¦¦ W V
... to negro que quer mamfestar sua incon- placa US-3916. do Rio dc Janeiro, esta- I eOPENTaccess E S - - a a ¦¦I formidadc com o que eles consideram cionou seu|carro sexta-fcira a noite na D- \l•• "a farsa da Abohgao pichando dc entrada da garagem do ediffcio n° 579 I COORDENApiO 

| : |#U|if ^1V A 111" IIU|-P
perto o Pa?o Imperial da t raga 15, no da Rua Gustavo Sampaio, no Leme I A. JUAREZ ALENCAR FABIOMARINHO PAULOBIANCHI fc If j |%||^r IV* W0M W
Rio de Janeiro, durante as comemora- z Sul do Rio dc Janeiro — devida- I MSc COPPE • UFRJ MSc • U. Califbrnia PhD - U. California fc ji

J •' goes de 13 de maio. mente freado 
I 

EBER SCHMITZ Berkeley Berkeley j 1 0:risco que corremos e de
? , t. II PhD • imperial College milton bezerra ysmar vianna i :Precisamos contar com sua ver ruir o predio, por problemasPara que os moradorcs tivesscm I London MSc-coppe-UFRJ PhD-u.Caiif6rma s colliioracao para recuperar que seiacumularam ao longo do

I - Deve estar confundindo ncgntude acesso a garagem foi preciso que portei- | e ey 
Catedral, com obras urgentes tempo fe que se agravaram com

,v com movimento dark. ™s da vlZ'nlla"?a^ 
r,,., 8 Os programasdetreinamentodo IBPI vem sendo utilizados por qufl1 nao podem ser mais adiadas. as ultimas chuvas.

: , tasscm 0 vclcul° Para 0 muo cla rua- S empresas como SERPRO, petrobras, bradesco, FURNAS, i M 
Inflltracoes e a estrutura Envie o seu donativo para:¦ Viaa dura Que., por sua vcz, corn o trambolho | 

\ afetada necessitam de imediatas Agenda1401-4, conta 38.630-8 do
I Da socialite Elizinha GonQalves, de- no meio, cngarrafou. B 1 

grandes empresas. providencias. Banco Bradesco.

Lance-Livre  OHMniPlPi flHHJHR3998B9Pl  Wltra Dlocesana de Pg^Pgjjg^
I "' • O prefeito de Corndlio resdaCulturadoPT-RJ, que • O bairro de Santa Teresa,"! 

Proc6pio (PR), Oswaldo langa cm breve a revista pe- com 100 mil habitantes, so
I Trevisan, em visita ao depu- tista Teoria e debate. tem circulando cinro bondi- 1
I tado Ulysses Guimaraes, nao • Chega ao Brasil no pr6xi- nhos. Os outros estao que- BjWiUi SABEDEBOLA xihnaldohkasil I
I resistiu e resolveu dividir mo dia 26 o mestre poeta brados. |f MATANOPEITO saldanha I
I «com seus conterraneos a zen-budista Thich Nhat • A cabine da Telerj recentc- ^ 't ER01AMACI0. I
I — emogao de estar frente a Hanh, vietnamita indicado mente instalada em um quios-
I i« frente com o tripresidente. por Martin Luther King para que no Centro de Buzios co-

* Transmitiu para seu munici- o Nobel da Paz em 1968. Sua brou CZ$ SO por um telefone- _
$ pio, segundo a segundo, ao int6rprete durante a visita se- ma que deveria custar CZ$ JORNAL DO BRASIL S A

I i» vivo, pelo telefone, tudo o ra a ex-atriz Odette Lara. 13.
I 1 - que se passou no gabinete # Entre os muit0s cacos in- • A TV Bandeirantes deverd Avenida Brasil, 500 - CEP 20949 Sucursais Atendimento a Assinantes czs i:.7so.oodesde o momento em que o jjuMosno textode 0 mist^rio colocar no ar em sua nova Caixa Postal 23100 — S. CristdvSo — CEP Br«Kito-seiorCora«ciaiSui(scs)-Ouadrai. Co..rdena<io: Maria Alice Rodngues Enir.g. ^.i^rn'Mdo"o'unUMo n.don«i""doutor Ulysses pisou no Hp Irmn Van em final de procramacao um iomal did- 20922 — Rio de Janeiro Bloco K. Ediflcto Denasa. 2° amlat - CliP 7(1302 Telefone: (021) 585-4183 Trlmcstral CZS 6.000.00
I " local Ot, irilld vap, cm ai rin dirptn Hef Rrhcflia -.o Telefone — (021) 585-4422 — telefone: (061) 223-5888 — telex: (061) l«t)ll Semestral CZS 11.000.00 !

,,10cal- tcmporada no Teatro Casa no direto de Brasilia, ao Telex - (021) 23 690, (021) 23 262. s*oi>.»io-AvefldaPauiiS.a.i 294, i7°andsr- preC0s das AssinaturasI "• Apos a instalagao de um Grande, faz sucesso a inula- meio-dia. Brasllia-linna dire- (021j 2\ 558 CHP01310—s.Paulo.sp — telefone: (on(284- Atendimento a Bancas e Agentes
terminal construido no Porto <;ao de Ulysses Guimaraes fei- la fara uma previsao do que Vice-Presidencia de Marketing 8133 (pbxi — telex: (on) 21 061, ioin »038 R|o de Jgnelr0 _ M|nas Gerais — e. Santo Telefone: (021) 585-4127

I * • do Rio pela I'ortobras e Do- ta por Ney Latorraea. acontecerfi i tarde no Pla- ^'n, SSSS Pregos de Venda Avulsa em Banca |
I cas, com investimentos de 25 • Hoje, as 17h, no programa nalto. Sergio Reeo Monteiro (031) 273-2955 — iclex: (031) 1 202 CZS 5.870,00 Rio dt Janeiro - Mlnas Gerais - E. Santo
I *# milhocs de dblares, a empresa Shock da TV Manchete serfi • Os alunos da Universidade !««.« dp rnmrnializacao r. g. do sui — Rua Tenente-Comnei Cotreia DiastiieK czs 35.00
I IIpaul'sta ArmazdnsColumbia, exibido 0 curta-metragem Santa Ursula, mais uma vez, Areas de ComercializaSao s.a.Teresa-cep 90«0- sjo p.u,„ CZS 1 500 00 czs "

"que 
fabrica containers, esUl CofTe and cigarettes, de Jim tiveram o infeio das aulas superintendent. Comerciai: 

^ # Trim.strai^I^IIllI^ilil^zs im'jn czs 5o,oo
I M construindo um terminal pa- Jarmush. Trata-se do autor adiado "provavelmente para lost Carlos Rodngues b.w. _ r.. conde Per«i,a Cameiro. 22« - Semesuat czs 8.060,00 ZZZczs 70.00
I 

" 
ra armazenagem na Av. Bra- do sucesso de bilheteria depois da Semana Santa". Superintendente de Vendas: Salvador - Bahia -cep 41100 gTei, (071) DK go, se, al. ba. mt, ms. pr. sc. bs

I "" til mm <Srra dp 15 mil mptrns naiimhailA primeira data para O intcio do Luiz Fernando Pinto Veiga 244-3133 — Telex: 1 095  czs 1.820.00 niasutcis czs 60.00I sil com area de 15 mil metros uaumoaiio. 
ano letivo foi dia 7 de marco Superintendente Comercl.1 (Sio Paulo) iwmi«o-RuaA«»ra.p-4Oa^4W420. czs 5.180.00 gSl::: czs 90.00- qua ra . * O sambista Moreira da Sil- seRun(ja dja 2i. Sylvian Mifano ^1)%'jl-sSo'-'Telev (OKI) I 247* Semestral CZS «.790.«J M,\, CE. PI, RN. PB, PE I

• A cantora Flora Purim va, O Kid Morengueira, vai Telefone — (011) 284-8133 (Sao Paulo) Ct,rt1 Rm DesembareaiUw Leiie Albuquerque. Trimestral(s^budoedomingo) C7S I.S00.00 DiasQteis CZS 70.00
I "" 

prepara-se para uma grande ser homcnageado dia 8 dc Alem de ter um candldato Gerenle de Vendas (Classlllcados) 832 — 4/202 — Edifteio Harbour Village — SemesttaKslbadoedomtngol Domingos czs 100.00
I -maratona: vai fazer em 11 abril no Espac;o Cultural Ser- a candldato a I reteitura do Nelson Souto Maior Aideota-Fortaieza-CEPwnso —Tel.: (oss> GoU„u - Salvador — Macei6 - curitiba — D,mais Estado?
I * rliac nitnlflinure npln Rrmsil pin Pnrtn numa festa aue Vai Duqiie de Caxias que tti j ,,r m,„ ,m«„ 244-4766 — Telex: (085) 1 655 Horlan6polis — P. Alegr* Culabi C. Grande DiasQieis CZS 80.00I dias OltO shows ptlO Brasil. gio I orto numa Itsta que vai H , • i Ctaaltlcados por telefone (021) 580-5522 Memal CZS 1.820,00 Domingos CZS 120,00

.Depois do Rio, segue para comemorar seus 86 anos. Jfi mo ao cangaceiro Lampiao, 0utrnsPra?as-8(021)800-4613(DDG- CoetMpomi^«.eio«ri« TrinwMral czss iso.oo Co cu„,ncildos
Brasilia, Belo Horizonte, confirmaram present Zeca Marcei.no Ferre.ra da Silva. Discagem Dire.a Gri.is) Semesiml czs 9.790.00 ms

I .Salvador, Fortaleza, Curi- Pagodinho, Eliana Pitman, O loo tern agora tamoem © inRNAL DO BRASIL S A 1988 Piau(, RondSnia. Santa Catarlnffi Retire - Fortaleia - Natal - J. Pessoa - Tereslna Diasiiteis CZS 80,0(1
..tiba, Porto Alegre e Sao Macald, Neguinho da Ileija- uma[ mullier como preten- Gs textos, fotografias e d.mais criat6«s imeiel cmpaJB- „» '««i»r , °ominf czs 120,00

I pti Paulo. Flor, Beth Carvalho, laull- dente ao cargo. 6 a milltante tuais pubiicados neste exemplar nfio podem scr Buenos Aires, Paris, Roma, Washington, DC Trimestral r/* 11 Won Pernambuco
I - •• Funciona desde Janeiro o nho da Viola e Stcpan Nerces- Sonia Meritello. u,iiiados.reproiliizidos apropriadosouesiocados B n(i||c|osos semestral czsm. v. ^zs uo'oo

' 
' 

Nlirleo Henfil de Trabalhado- sian • Ou vai OU racha! em slstema d<! banco de dados ou gBcelso similar, afp, Tass. Ansa. AP. AP'Dow Jones, DPA p»rt« Velho Doming I ' INUClCO ritnill ae 1 raoamaao sian. em quaiquer forma oumeio —mccAmio.eletrAm- ffe Reuters Sport Press. UPI. Mensal  CZS 2.430,00 ParA
I  co, microfilmagem. fotoedpia. gravaqflo etc. Trimestral C'ZS ^.910.00 Diasuteis  CZS 110.00

Ancelmo IGois cscri,a d0b li,ul"e5 dUS dirCi,0S BVIUMTKew York Times. Semestral.::::::::::::::.^:::::......: CZS U.OW.OO Domingos czs 140,00
I ailtOTaiS. '  
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Convênio cBm APRD ¦ Associação de Profissionais?;%|
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V ^,'-286-6891

IBPI Bòlalogoí pua Álvato Ramosi 71 • 275-2143 (t' if
IBPI Centro: Av. MaUCàmara,-160/2?;and,C262-8834
IBPI Méier: Rua Constança ^arbòsa; 188 • 594-8Q47 - > fry,

JORNAL DO BRASIL

Governo Sarney ainda pode

durar de 3 meses a 2 anos

Política6 ? Io caderno ? domingo, 20/3/88

nforme JB NOVAS TURMASLQUIPE ESPECIALIZADA OS BASTIDORES
DA POLÍTICA

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL
COLUNA W) CASTEllO —-
JOIINAI. DO «II1AH1I.

ministro. O presidente continuará, entre-
tanto, a exercer o comando supremo das
Forças Armadas.

Supondo que a Constituição seja pro-
mulgada cm 15 de junho, há seis hipóte»
ses para a contagem regressiva:

Se o regime de governo aprovado for
o presidencialismo, o presidente conti-
Suará chefe de governo e chefe de Esta-
do. Se for o parlamentarismo, ele será
apenas chefe de Estado, já que a chefia
do governo será exercida pelo primeiro-

• HISTORIA — MATEMÁTICA - PROFESSOR II
DISCIPLINAS PEDAGÓGICAS • INlCIO: 04/4

Pça. Ana AmAlia, 3'f>° an_08r
262 -96&B—• 262-0700CURSO

BAHIENSE

Chefia
Estado

Chefia
governo

Parlamentari$mo-já (15 de junho)
com4anos...„.M.........."..;

VIDEO-CASSETE
O Io e único curso de Inglês em video

PREÇO DE LANÇAMENTO

divisão de vídeo do brasil idade cekter

Tels.: 541-3595 / 3148 / 8189 / 9SS5

Parlamentarismo-já (15 de junho)
com 5 anos

Parlamentarismo em 1° de janeiro
com4anos,,

Parlamentarismo em 1o de janeiro
com 5 anos

Presidencialismo com 4 anos
ESTRANGEIROS E NACIONAIS

GALERIA DEDICADA À COMPRA E VENDA
DE QUADROS ANTIGOS E MODERNOS

DE PINTORES CATALOGADOS. Presidencialismo com 5 anos

ACEITAMOS AVALIAÇÕES INTERNACIONAIS
COMPRAMOS • CONSIGNAMOS •

ESTUDAMOS COLEÇÕES * Intensivo especial para o magistério *
Confirmado o concurso para rtde olicill (Município«Estado) Inscrito em abril e pmvis prwstai para finai dc n-ay Comece a «amMtU A
imcianijo no,a turma intensiva especial esta semana. Vagas limitadas. Maténas pedagógicas e matérias especificas. Informações e matrículas. Praça V0natma
Gsndhi. 2/2° andar * Cineiandia (220-5715 e 220-723S) .Maurício Pontual Galeria de Arte

R. Maria Angélica, 7 * Jardim Botânico * RJ
Tala.: (021) 521-4075 * 266-6247 * 227-5810

PÓS — GRADUAÇAO — IBMR

INSTITUTO BRASILEIRO DE MEDICINA DE REABILITAÇAO
— DEFICIENTE AUDITIVO — PARALISIA CEREjBRAL

— DOCÊNCIA SUPERIOR NA AREA DA SAÚDE
(Amparados pela Resol. 12 — CFE)

— PSICOMOTRICIDADE
Seleta equipe de doutores, mestres e renomados especialistss
• Inscrições e informações a partir de 22/03 (3a feira)
Rua Corrêa Dutra, 126 — Catete — Tels.: 285-6493 — 205-2499 — 285-77.

Promovem I

| PÓS-GRADUAÇÃO Sensu |
I. ENFERMAGEM EM PEDIATRIA E PUERICULTURA!
Ia ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DE ENFERMAGEM)
I > ENFERMAGEM NA ÁREA MATERNO-INFANTIL |
Ia METODOLOGIA ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM]

| ESPECIALIZAÇÃO |
j ?ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR j

? SAÚDE PÚBLICA

^ADMINISTRAÇÃO 
DO SERVIÇO DE NUTRIÇÃCj

I INÍCIO: 21/MARÇO - ULTIMAS VAGAS í
Informações, programas e matrículas: J

I FACULDADE LUIZA DE MARILLAC |
j Rua Dr. Satamini, 245 • Tijuca -Tete.: 234.3692 - 264.9238 I

HOMEOPATIA
CURSO DE FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS

SOHERJ
(SOCIEDADE DE HOMEOPATIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO)HORÁRIO DO CURSO

TODAS AS 2a FEIRAS DAS 18 00 ÀS 22.00 H E A PRIMEIRA 4* FEIRA DE CADA MÊS DAS 18 00 ÀS 22 00H
INÍCIO DO CURSO 28/03.88DURAÇÃO DO CURSO 2 ANOSCOORDENAÇÃOANTÔNIO CARLOS S OLIVEIRA • LUIZ SAO THIAGO

JOSÉ VACHONE DE VASCONCELOS • PAULO CEZAR MALDONADO
SUPERVISÃO PROF JOSÉ BARROS DA SILVA PROF. ALFREDO EUGENIO VERVLOETINSCRIÇÕES
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 CURSOS DE FORMAÇÃO

ANÁLISE DE SISTEMAS
(1 ano de duração/576 hs - inicio 11/04)

PROGRAMAÇÃO DE

COMPUTADORES
(1 ano de duração/270 hs - inicio0205)

TREINAMENTO EM MICROINFORMÁTICA
Solicite Informações sobre os cursos MS-DOS, LOTUS 1 2 3, D BASE IIIPLUS

eOPEtf ACCESS

COORDENAÇÃO
A. JUAREZ ALENCAR FÁBIO MARINHO PAULO BIANCHI
MSc C0PPE - UFRJ MSc • U. Califórnia PhD - U. Califórnia
EBER SCHMITZ Bôrkslôy BsrkGlGy
PhD - Imperial College MILTON BEZERRA YSMAR VIANNA
London MSc-C0PPE-UFRJ PhD - U. Califórnia

Berkeley

Os programas de treinamento do IBPI vêm sendo utilizados por
empresas como SERPRO, PETROBRÂS, BRADESCO, FURNAS,
ELETRONORTE, VALE DO RIO DOCE, JORNAL DO BRASIL, O .

GLOBO, DATAPREV, EMBRATEL, WHITE MARTINS e outras!
grandes empresas.

Oirisco que corremos é de
ver ruir o prédio, por problemas
que se, acumularam ao longo do
tempo fe que se agravaram com
as últimas chuvas.

Envie o seu donativo para:
Agência 401-4, conta 38.630-8 do
Banco Bradesco.

Precisamos contar com sua
colaboração para recuperar a
Caedral, com obras urgentes e
qu$; não podem ser mais adiadas,'infiltrações 

e a estrutura
afetada necessitam de imediatas
providências.

Mltra Diocesana de Petrópolis

SABE DE BOLA XWNAL DO BRASIL
MATA N0 PEITO

E ROLA MACIO.

JORNAL DO BRASIL S A

Atendimento a Assinantes
Coordenação: Maria Alice Rodrigues
Telefone: (021) 585-4183

Sucursais
Brasília — Setor Comercial Sul (SCS) — Quadra I.
Bloco K, Edifício Denasa. 2o andar — Cl£P 7^302

telefone: (.061) 223-5888 — telex: (0M) I 011
São l>«ulo — Avenida Paulista! 1 294,17° andar —
CEP 01310 —S. Paulo, SI'—telefone: (11111284-
8133 (PBX) — telex: (011) 21 061, (0111 25 038
Minas Gerais — Av. Afonso Pena. 1 500. 7° andar

CEP 30130 — B. Horizonte, MG — telefone:
(031) 273-2955 — telex: (031) 1 262
R. G. do Sul — Rua Tenente-Coronel Correia
Lima, 1 960/Morro Sta. Teresa — CEP 90640 —
Porto Alegre, RS — telefonei (0512) 33-3711
(PBX) — telex: (0512) 1 017
Bahia — Rua Conde Pereira Carneiro, 226 —
Salvador - Bahia - CEP 41100 - Tel.: (071)
244-3133 — Telex: 1 095
Pernambuco- Rua Aurora, 325 - 4oand. s/418/420-
Boa Vista - Recife - Pernambuco - CEP 50050 - Tel.*
(081) 111-5060 - Telex: (081) 1 247
Ceará — Rua Desembargador Leite Albuquerque,
832 — s/202 — Edilicio Harbour Villagé —
Aldeota — Fortaleza — CEP 60150 — Tel.: (085)
244-4766 — Telex: (085) 1 655
Correspondentes nacionais 'V
Acre, Alagoas, Amazonas. Espirito Santo. Goiás,
Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Pará. Paraná,
Piauí, Rondônia. Santa Catarina.
Correspondentes no exterior
Buenos Aires, Paris, Roma, Washington, DC
Senlços noticiosos
AFP. Tass. Ansa. AP. AP/Dow Jones. DPA
EFE, Reuters, Spott Press, UP1.
Serviços especiaisBVRJ, The New York Times.

Preços das Assinaturas

São Paulo
Mensal....
Trimestral
Semestral.
Brasília
Mensal....
Trimestral
Semestral.

Porto Velho
Mensal
Trimestral...
Semestral....
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Corretores no local, diariamente, até as 20 horas.

JORNAL DO BRASIL
Política

0 destino dos 
políticos 

ao sabor do regime

Quem perde
Quem ganha

Montoro — O ex-
governador Franco Monto-
ro amarga o semi-
ostracismo de quem não
tem mandato, embora os-
tente no currículo a fama de
bom de voto. Ganha mais
fôlego com a mudança de
sistema, pois quando o par-
lamentarismo começou a
ganhar corpo na Constituin-
te, em dezembro passado,
gritou de Roma, onde des-
cansava, que mesmo assim
era candidato a presidente.

ülysses — Aos 71
inseguro quanto às

chances contra Leonel
na hipótese de dire-

já, o presidencialista
Guimarães sai lu-

;eianuu com a mudança do
jsistema de governo. Pode
jinaugurar a cadeira de pri-
:meiro-ministro e dar o tom
do gabinete parlamentarista
tom a considerável maioria
do PMDB. Conseguiria dar
a volta por cima diante da
ameaça inevitável de perder
ás presidências da Câmara e
do PMDB e a função de
substituto eventual de Sar-
ney.
I Ermírio — Procura-se

uma legenda. Essa é a posi-
ção do empresário paulista
Antônio Ermírio de Mo-
raes, que não pode ser can-
didato a primeiro-ministro,
pois não é parlamentar,mas não perue a fixação
pela presidência da Repú-
blica. Prefere o presidencia-
lismo, mas não fará como
Aureliano. Se o ministro
das Minas e Energia sair de
cena por causa do parla-
mentarismo, Ermírio pre-
tende oferecer-se ao PFL.
O PTB é uma opção
cultivada com carinho, se,
no final das contas, o dois
mais dois do PFL não der
seu nome.

Sarney — Preside n-
cialista com cinco anos e
não abre. Ou será que
abre? Afinal, o presidente
José Sarney fez profissác^e
fé nos quatro anos e agora
diz que tem direito a seis
mas fica satisfeito com cin-
co. Se o parlamentarismo
lhe dá azia, o mandato de
quatro — e o limbo a partir
de março de 1989 — dá
congestão. Sarney não en-
tregou os pontos mas reage
como se ainda estivesse no
PDS, chamando os milita-
res.

Covas — No ano passa-
do esteve com Brizola e
Lula nos palanques das di-
retas. É na Constituinte um
dos mais intransigentes de-
fensores do mandato de 4
anos. Por isso, ganha ape-
nas pela metade a vitória do
parlamentarismo, aue de-
tenderá da tribuna. Mas po-
de salvar a outra metade
influindo na formação do
Gabinete.

Aureliano — Está
ameaçado de perder o bon-
de pela segunda vez. Em
1984, esperou pelo aceno
do presidente João Figuei-
redo para se lançar candida-
to na convenção do PDS.
Agora, atrelou sua candida-
tura ao presidencialismo.

O eleitor — Sc passar a fórmula do parlamentarismo-já
com mandato dc cinco anos, a ausência do carimbo da eleição
para presidente da República no título dc eleitor dos brasileiros
completará 29 anos cm 1989. O (juc fará coni que haja brasileiros
de 47 anos que jamais votaram para presidente. Como prova de
(juc nem tudo que sc decide na Constituinte coincide com a
vontade das ruas, cm maio do ano passado, quando o presidente
Sarney foi à televisão dizer que queria ficar cinco anos no
Planalto, o Ibopc já registrava que 60% dos entrevistados do Rio
e de São Paulo queriam a redução de seu mandato para quatro e a
convocação imediata de eleições dirctasi Em março, com a
pesquisa ampliada para os 23 estados, as diretas obtiveram
53,5%. As últimas pesquisas só reforçaram o clamor por eleições.
Amostragem colhida pelo Ibope entre 23 e 28 de janeiro deste
ano cm sete capitais — Rio, São Paulo, Curitiba, Recife, Brasília,
Salvador e Fortaleza — deu 71% a favor do mandato de quatro
anos, ou seja, eleição para presidente em 1988. Somente 19% dos
entrevistados apoiaram os cinco anos.

Brizola — Perde se a
votação na Constituinte der
parlamentarismo, porque a
eleição presidencial de seus
sonhos ficará mais distante
e os poderes do presidente
no novo regime são modes-
tos para suas ambições.
Mas Leonel Brizola ganha
uma apreciável bandeira de
campanha: a luta pela volta
ao presidencialismo. Além
da posição de franco atira-
dor contra o parlamentaris-
mo, tem a promessa, apoio
do PT e do PFL.

Lula — Embora seja
parlamentarista, Luis Igná-
cio Lula da Silva viu-se de
repente na desconfortável
companhia de dois adversá-
riòs de peso — Brizola e
Sarney, com os quais o seu
partido, o PT, tem a afini-
dade de preferência pelo
sistema presidencialista.
Como também é candidato
a presidente da República e
a eleição seria empurrada
para mais adiante pela fór-
mula a ser votada terça-
feira em Brasília, fica de
mãos abanando, sem ter se-
quer, como Brizola, uma
bandeira forte para sair às
ruas um dia depois da mu-
dança do sistema de go-
verno.

escolas

Informações e Vendas:
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Qualidade, uma idéia fixa
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Leonel Brizola (23)
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A FÓRMULA

DA TRAIÇÃO

O povo brasileiro, nestes próximos dias. poderá
deparar-se com uma das mais hediondas violações de
sua boa fé e seus direitos políticos, entre todas as que
tem sofrido ao longo de nossa história. Trata-se da
iminente decisão da Constituinte que. por um lado,
prolongará, até 1990, esta calamidade nacional em que
se transformou o Governo Sarney. Ei, de outro, a
extinção do direito, que lhe é negado há vinte e oito
anos, de eleger, pelo voto direto, o Governo de seu
país.

É o que. inevitavelmente, ocorrerá se prevalece-
rem as confabulaçóes e tramas parlamentaristas e' continuistas que prosperam e se alinhavam neste mo-
mento na Constituinte. Dc lâ, vêm todos os sinais de
que, finalmente, está em sua fase conclusiva o grande
conchavo entre Ulysses e Sarney. As próprias cúpulas
do PMDB (Fernando Henrique, Pedro Simon, Morei-
ra, Raphael de A. Magalhães, etc...) já admitem,
despudoradamente, que o parlamentarismo, a partir de
199Ü, com cinco anos de "mandato" presidencialista
autoritário para Sarney é a fórmula encontrada para o
acerto. Que vergonha!

O "Sr. Diretas", o venerando sr. Ulisses Guima-
rães, depois de proclamar-se tantas vezes presidencia-
lista, agora.na hora da decisão, complacentemente
passa a apoiar o parlamentarismo... O que ele quer.
mesmo, é ser Primeiro Ministro, ou seja, chefe do
Governo, mas sem o voto da população.

É, para isso, não hesita em impingir ao povo
brasileiro a manutenção de Sarney na presidência por
mais dois anos, e, o mais grave, a própria derrogação,
em definitivo, das eleições diretas, atraiçoando os
compromissos solenes que assumiu perante o povo, nas
ruas e praças públicas.

É exatamente isso o que está fazendo, também a
maioria do PMDB. Que os vassalos da ditadura
desprezem ou temam o voto popular, não pode sur-
preender ninguém. Mas, e dos que vieram da Oposi-
ção, que dizer senão que renegam suas promessas
públicas, descumprem sua palavra empenhado e traem
a boa fé e os sentimentos de nosso povo que os
conduziu às suas funções de Constituintes. I)e defenso-
res das eleições, transformaram-se em algozes do voto
direto. Tudo isto ficará impune?

Seria possível a alguma pessoa honrada e hones-
ta admitir que as multidões que encheram as ruas e
praças deste País na campanha das diretas, desestabili-
zando a ditadura e abrindo caminho para a democrati-
zação do País estivessem querendo votar apenas num
Presidente simbólico, num simples adorno de um
regime parlamentarista? Pode alguém imaginar que
aquelas imensas massas humanas desejassem que o
Governo continuasse a ser escolhido por um colégio
eleitoral, como é no parlamentarismo?

E como se justificam? Alegam que o parlamen-
tarismo é mais "moderno" e progressista, quando, aqui
mesmo, no Brasil, esse sistema, por meio século
sustentou o Império, o autoritarismo e a escravatura!
Afirmam que é mais "democrático", pois permite
maior participação do povo nas decisões. Basta que se
tome a própria Constituinte como exemplo para que se
.desnude esta falácia: qual foi o destino das chamadas
"emendas populares", dos milhões de assinaturas que
as acompanharam, em defesa da reforma agrária .da
estabilidade no emprego, etc.? Enquanto essas submer-
giram nos escaninhos do Congresso, o que funcionou,
mesmo, foi o poder de pressão dos grandes grupos
econômicos e de Sarney, com seus canais de Rádio e
TV, capazes de mudar consciências e votos.

Por último, tentam argumentar que Sarney. seus
Ministros e seus defensores, estão com o presidencialis-
mo. Sim. é verdade. Estão, por conveniência, para se
manterem por mais dois anos com o poder imperial de
que desfrutam. Mas é exatamente com eles que os
parlamentaristas buscam acordos, e irão acabar por se
acertarem todos, nos cinco anos de "mandato , desde
que se processe a tradicional e deplorável partilha de
cargos públicos e dos despojos da Nação em crise.
Depois, o importante é impedir que o povo, através de
seu voto direto, livre e incorruptível, possa escolher um
governo de sua confiança, que enfrente a crise, ponha
fim a este período de degenerescência em que o pais se
encontra submetido.

A posição do PDT, do PT e das outras forças que
permanecem coerentes e fiéis ao povo brasileiro e
nítida e inquestionável: eleições diretas já, no mais
curto prazo possível, diretas verdadeiras, como exige
nosso povo, para eleger um Governo que represente a
vontade popular, democraticamente investido de pode-
res para enfrentar a crise econômica e para tirar o
Brasil da triste condição de país que ainda não deu
certo.

No fundo, é isso que os parlamentaristas pro-
curam evitar. Sabem que do voto lúcido e honesto do
povo brasileiro vai brotar uma torrente que irá mudar
este país. O PMDB e os que a ele se acumpliciaram
traição à vontade popular vão murchar nas urnas com a
mesma rapidez com que incharam com a farsa do Plano
Cruzado. Com o parlamentarismo, pretendem desviar
essa torrente, que contém a vontade popular, para o
nada, para o vazio de um presidente sem poderes.

E por que isso ocorre? O simples bom senso
demonstra que o atual Constituinte, pela maioria de
seus senadores e deputados, é representante das elites
dirigentes e das oligarquias tradicionais do nosso país:
Isto é, desta pequena minoria que sempre dirigiu e
controlou a vida da Nação, e que é, pela sua incompe-
tência e egoismo, a única responsável por este estado
de crise e carência, de atraso e de injustiça social em
que nos encontramos.

O povo brasileiro assiste, perplexo, a tudo isto.
Apoia-se neste instante apenas nu.ii fio de esperançai
No fundo, não consegue compreender que aqueles a
quem confiou seu voto estejam por cassar o seu direito
de votar para presidente, como fazia a ditadura, ü
povo brasileiro sabe que esse monstrengo, um parla-
mentarismo deformado, que não admite, na prática; a
dissolução do Congresso, não passa de um indecorosQ
assalto ao poder, tal como ocorreu naquela madrugada
de 61. O destino desse regime espúrio está condenado,
como ocorreu em 61.
Programa do
PDT — Sexta-
feira, a partir
das 20.30 horas,
o PDT estará se
dirigindo ao po-
vo brasileiro
através de uma
rede nacional
de Rádio e TV.

m
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Titulo II
Dos direitos o garnn-
tias fundamentais.

do 6o ao 19

28 de janeiro

Definição da República
e dos poderes e objetl-
vos do Estado. Todo o
poder pertence ao povo.

Titulo III
Do organização
do Estado

do 20 ao 54

11 de fevereiro

Violação de direitos é
crime inafiançável. Pro-
prledade atenderá ã sua
função social. Criados o
habeas-data e o man-
dado de injunção. Jor-
nada de trabalho cal de
48 horas para 44 horas.
Licença maternidade
passa de 90 para 120
dias. Criada licença pa-
ternidade de 8 dias. De-
mlssáo sem motivo tem
multa de 40% do FGTS.
Regras para os sindica-
tos e os partidos.

Aprovado

14 de março

Bens e competência da
União, estados e muni-
cípios. O subsolo per-
tence à União. Ativldado
nuclear depende de li-
cença do Congresso.
Distrito Federal ganha
autonomia política. Cas-
sação de direitos politi-
cos de servidor corrüp-
to. Deficientes físicos
ganham cota de empre-
gos públicos. Normas
para os servidores pú-
blicos civis e militares.

do 55 ao 158

Congresso ganha mais
poderes. Bancadas da
Câmara aumentam.
Parlamentares pagarão
Imposto de Renda so-
bre total dos vencimen-
tos. Definição da Imuni-
dade parlamentar. Ca-
sos de perda de manda-
to. Como será feita a
fiscalização financeira.
Sistema de governo,
mandato e atribuições
do presidente da Repú-
blica. Funcionamento
do Poder Judiciário.

Titulo V
Da defesa do Estado e
das institulçõos
democráticas

do 159 ao 169

Dispositivos de defosa
da ordem pública. Ca-
sos em que se decreta
estado de alerta ou es-
tado de sitio. Conceito
de segurança pública.
Papel das Forças Arma-
das e das polícias.

Titulo VI
Da tributação e
do orçamonto

do 170 ao 198

Reforma tributária. Re-
distribuição dos Ipostos.
Estados e municípios
ganham mais recursos.
As limitações do poder
de tributar. Restrição ao
empréstimo compulsó-
rio. Impostos sobre
grandes fortunas e so-
bre heranças. O que po-
de ser tributado. Nor-
mas gerais para as fi-
nanças públicas e os
orçamentos.

B ..O que é votado primeiro?
Alímcnda do senador Humberto Lucena é a primeira
a ser votada na sessão que poderá decidir na próxima
tefÇa-fcira qual o sistema de governo a ser adotado
no Brasil — o presidencialismo ou o parlamentaris-
mo*. É que a emenda Lucena foi apresentada com o
mjijôr número de assinaturas de apoio: 352. Isso não
significa que ela terá no mínimo 352 votos, pois e
cqjjíum os parlamentares assinarem propostas apenas
para que elas possam ser discutidas.
a^O que é a emenda Lucena?
Ete propõe a manutenção do presidencialismo, atra-
viis.da substituição de um capítulo inteiro do projeto
daiComissão de Sistematização — o Capítulo II, Do
1'odcr Executivo, que começa fio artigo 90. Por isso,
cla4 chamada de emenda substitutiva. Esse presiden-
cialismo difere do atual, basicamente, porque e
menos imperial. Seus autores acham que a emenda"democratiza a presidência". Ou seja, o Congresso
tem mais poderes para fiscalizar o Executivo. Minis-
tros de estado, por exemplo, podcin ser derrubados
sc"t) Congresso aprovar moção de censura. Ainda
csíiTsendo discutido se a emenda introduz uma nova
figura na administração, a do primeiro-ministro-
coordenador, que teria a tarefa de auxiliar o presi-
donte na condução da administração.
a^JComo começará a sessão?
Ojjjresidente da Constituinte, deputado Ulysses Gui-
mjfjies, depois de constatar que há quorum mínimo
para votação (280 parlamentares, o que significa
mgjçria absoluta, ou metade mais um, dos 559
constituintes), anuncia a votação da emenda presi-
dençialista. Não há necessidade de lê-la, pois foi
pinicada cm avulsos, é do conhecimento de todos os
parlamentares e será amplamente distribuída no
plgllário.
ffl Como serão os debates?
Ulysses chama o autor da emenda, Humberto Lucena
(PMDB-PB), para que a defenda da tribuna. Terá
dijjTito de falar durante cinco minutos. Em seguida,
discursará um dos dos oradores escolhidos para
atj$<ir a emenda presidencialista, no caso ou o
senildor Afonso Arinos de Mello Franco (PFL-RJ),
oiT'o senador Mário Covas (PMDB-SP). Depois,
subirá à tribuna o segundo orador escalado para
defender o presidencialismo, o deputado Vivaldo
Bgbosa (PDT-RJ). Todos terão, como o primeiro
orador, apenas cinco minutos para conquistar os
vtflOs dos constituintes. O relator da Constituinte,
dqpTitado Bernardo Cabral (PMDB-AM), também
terá. cinco minutos para falar. Como é um dos
PrÃ&cipais defensores da implantgação do parlamen-
tajasmo, logicamente dará parecer contra a emenda
dO;presidcncialismo.
B«Como começará a votação?"Etíí votação", anunciará Ulysses, após os discursos
a favor e contra a emenda. Convidará os constituintes
a Sigitar sua senha parlamentar nas bancadas onde

estão sentados e apertar o botão correspondente ao
sim, ou ao mio, ou à abstenção. O voto será
registrado no painel eletrônico. Será o momento mais
emocionante da sessão: todos estarão virados para o
painel, para verificar se a emenda do prcsidcncialis-
mo, defendida principalmente pelo presidente Sar-
ney, pelo PDT de Leonel Brizola c pelo PT. recebeu
os 280 votos necessários à sua aprovação. Se tiver
recebido, a emenda que propõe o parlamentarismo
sequer será apreciada.

Se a emenda cair?
Sc não obtiver os 280 votos, a emenda do presiden-
ciálismo ainda terá chance de ser aprovada. Vai ser
submetida novamente a votação 24 horas depois,
tratamento privilegiado que recebe por ter sido
apresentada com assinaturas de mais de 280 consti-
tuinles. A segunda votação é decisiva. Se for aprova-
da, a emenda presidencialista e incorporada ao
projeto da nova Constituição. Sc for rejeitada, será
arquivada.

E o parlamentarismo?
Se a emenda do presidencialismo não obtiver votos
neccsários à sua aprovação na segunda votação,
chegará a vez de se votar a emenda de autoria do
deputado Egídio Ferreira Lima (PMDB-PE), que
propõe a implantação do regime parlamentarista. Ela
e votada em segundo lugar porque foi apresentada
com menor número de assinaturas (341) do que a
emenda presidencialista (352). Novamente é bom
advertir que o número de assinaturas de apoio não
quer dizer que a emenda venha a ter o mesmo
número de votos.

O que é a emenda Egídio?
O parlamentarismo proposto pela emenda Egídio
Ferreira Lima estabelece que "o presidente da Repú-
blica é o chefe do Estado, o árbitro do governo e o
comandante supremo das Forças Armadas". A chefia
do governo, ou seja, o exercício efetivo da adminis-
tração do país, caberá a um primeiro-ministro, a ser
escolhido pelo presidente entre os parlamentares. O
presidente terá poderes não só para nomear como
também para exonerar o gabinete, dissolver a Cama-
ra dos Deputados e convocar novas eleições. O
presidente não poderá ter vinculação partidária. O
primeiro ministro c quem indica o ministério e
elabora o programa de governo, os projetos de lei e o
orçamento.

Como votar outra emenda?
Da mesma maneira que se dará a votaçáo do presi-
dencialismo. Dois oradores a favor (entre eles o autor
da emenda) e dois contra, cada um com direito a falar
durante cinco minutos, ocuparão a tribuna. O relator
Bernardo Cabral também terá direito a dar seu
parecer em cinco minutos. O rito diante do painel
eletrônico onde se. registram os votos também será o
mesmo. Se obtivir 280 votos, o parlamentarismo
estará aprovado. Se não chegar a essa marca, terá
direito ao mesmo privilégio da emenda presidência-
lista — será submetida a nova votação 24 horas

depois, porque também teve mais de 280 assinaturas
de apoio quando foi apresentada à Mesa da Consti-
tuinte. Se nem na segunda oportunidade obtiver a
marca de 280 votos, a emenda "parlamenTírista será
arquivada.

Se nenhuma for aprovada?
Nesse caso. surgirá o que os constituintes chamam de
buraco negro. Abre-se um prazo de 48 horas para
negociação entre os partidos e as correntes de consti-
tuintes, para que se encontre um texto sobre o
sisiema de governo que tenha chances de aprovação.
Depois dessas 48 horas, haverá prazo de 24 horas
para que os parlamentares apresentem pedidos de
destaque — ou seja. pedido para que determinado
artigo, parágrafo, alínea ou item seja volado em
separado, e não dentro do capitulo inteiro em vo-
tação.

E o mandato?
O artigo que fixa o tempo de duração do mandato dos
presidentes da República faz parte do capítulo do
sistema de governo. Mas ele não estará sendo votado
na hora em que se votar o parlamentarismo ou o-
presidencialismo. É que o PDT fez um pedido para
que esse artigo sobre o mandato seja votado cm
separado. Então, assim que for aprovado o sistema
de governo, quer seja o presidencialismo ou o
parlamentarismo, entrará imediatamente cm votação
em separado o artigo sobre o mandato do presidente;

Qual a chance de Sarney?
Se der quatro ;inos na votaçáo do mandato par.i os
presidentes em geral. Sarney terá que se esforçar
muito para mudar essa decisão quando a votação da
Constituição chegar à sua fase final, ou seja, a das
disposições transitórias. Aí, há um artigo que abre
exceção em relação ao tempo de mandato. Diz
respeito especificamente ao mandato de Sarney. No
caso de a votação do mandato dos presidentes em
geral decidir pelos quatro anos, Sarney precisará
colocar 280 votos a seu favor para aprovar para si-
mandato de cinco anos nas disposições transitórias.
Se der cinco anos já agora no corpo permanente da
Constituição, bastará a Sarney retirar parlamentares
do plenário para que os interessados em eleição
direta este ano não consigam os 280 votos para
reduzir-lhe o mandato nas disposições transitórias.

Decisão pode ser mudada?
Depois que for votada toda a Constituição, seu texto
integral será submetido a um segundo turno de.;
votação. Mas"aí nada do que já foi aprovado poderá 

'
ser modificado. Ou seja, se o mandato aprovado for o
de quatro anos, a segunda votaçáo não poderá altera-
Io para cinco anos. Ou vice-versa. Se o sistema de
governo adotado na primeira votação for o parlamen- ¦
tarismo, o presidencialismo não terá mais chances.
Ou o contrário. A única emenda que a segunda
votaçáo poderá aprovar é a que suprime algo do texto
aprovado na primeira votaçáo. E por isso que na
linguagem parlamentar ela se chama emenda supres-
siva.
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Titulo VIII
Da jordom social

do 229 ao 271

Saúde, previdência o
assistência social Iguais
para segurados urba-
nos e rurais. Sistema
público e privado de
saúde. Aposentadoria.
Educação, cultura e
desporto. Clôncla o
tercnologla. Reserva de
mercado na Informática.
Fim da censura política
e ideológica. Conces-
são de rádio e TV. Pro-
teçâo do melo-
ambiente. A família.
O índio.

Titulo Vil
Da ordem econâmica
o financeira

do 199 ao 228

A ser votado

Princípios que regem a
atividade econômica.
Detesa do consumidor e
do meio-amblente. Fa-
voreclmento às peque-
nas empresas naclo-
nais. Definição de em-
presa nacional. Inter-
vonção do Estado na
economia. Monopólios
da União. Política urba-
na e reforma agrária.
Sistema financeiro na-
cional.

Ato dns dlspoilçóos
constitucionais
gorais e transitórias

m*

tJm roteiro 
para 

acompanhar a votação do sistema de 
governo

do 1o ao 63

Mandato do atual presi-
dento. Anistia. Consti-
tulntos estaduais. Cria-
ção do tribunais regío-
nals federais. Pensão
vitalícia para seringuei-
ros. Colégio Podro II ó
mantido na órbita fede-
ral. Zona Franca de Ma-
naus (terra do relator da
Constituinte, Bernardo
Cabral) ó eternizada.
Territórios de Roraima o
Amapá sáo transforma-
dos em estados.

^BRASÍLIA — O senador José Richa
(ÇMDB-PR) acha que a escolha do presi-
dencialismo contraria visceralmente a
concepção de governo adotada até agora
p51a Constituinte. "Se passar o presiden-
cjãlismo, a Constituição será andrógina.
Terá o corpo parlamentarista e a cabeça
píesidencialista", prevê, avaliando as de-
cjffies já tomadas sobre os novos poderes
do Legislativo. Muitos deles — como a
aprovação dos nomes dos presidentes e
djíetores do Banco Central ou concessão
dç;canais de rádio e TV, e a capacidade de
legislar sobre matéria tributária, financei-
ra.e monetária — são perfeitamente com-
pjitíveis com o presidencialismo, desde
qjjç o Congresso seja fortalecido.

¦ Outros poderes, porém, são típicos
do parlamentarismo. Adotados no presi-
dencialismo, poderão ternar o país ingo-
vernável e produzir sucessivas crises poli-
ticas. O quorum para derrubar vetos pre-

sidenciais é um exemplo. No texto já
aprovado ele é de maioria absoluta, como
é regra no regime de gabinete. O presi-
dencialismo sempre adota o quorum dc
dois terços, justamente para resguardar o
poder do presidente diante de eventuais
maiorias políticas.

Na sexta-feira, a Constituinte apro-
vou a figura das medidas provisórias, com
força de lei, que podem ser adotadas pelo
chefe do governo, diante de uma situação
grave, para ser apreciadas no espaço de
um mês pelo Legislativo. No presidcncia-
lismo, esse dispositivo é autoritário: não
difere muito dos tão condenados decretos-
leis. No parlamentarismo, porém, como o
chefe do governo só se mantém com o
apoio da maioria política da Câmara, o
primeiro-ministro certamente só recorrerá
às medidas provisórias se estiver certo de
que elas serão referendadas. Caso conn-
trário, tende a ser censurado e demitido.

Despesas — No artigo 86, que será
votado, cabe ao Congresso a sustar despe-
sas do Executivo. Permitiria, por exem-
pio, bloquear a construção da ferrovia
Norte-Sul, apesar dc todo o empenho do
presidente José Sarney cm construí-la. O
artigo 195 praticamente autoriza o Con-
gresso a reprogramar o orçamento pro-
posto pelo chefe do governo, anulando
despesas e programando outras no decor-
rcr do ano. Os dois dispositivos são razoa-
veis no parlamentarismo, quando o pri-
meiro-ministro tende a expressar a vonta-
de da maioria do Congresso.

No presidencialismo, porém, amar-
ram a ação administrativa do presidente,
se houver na Câmara c no Senado maioria
oposicionista. "Se o presidente for conser-
vador e o parlamento progressista, ou
vice-versa, o país ficará inadministrável",
garante o senador José Fogaça (PMDB-

RS). "Teremos um paradoxo: o presiden-
te não terá força para tomar medidas dc
impacto na economia, mas, ao mesmo
tempo, controlará as verbas e os mecanis-
mos indispensáveis para intervir nela",
explica Fogaça, completando: "O 

presi-
dente será fraco para fazer reformas mas
forte para distribuir favores".

Outro exemplo de contradição entre
as matérias já votadas e o presidencialismo
é o critério de composição do Tribunal de
Contas da União, que fiscaliza os gastos
do governo. A Constituinte definiu que
um terço dos ministros do Tribunal de
Contas da União será indicado pelo presi-
dente da República — uma decisão com-
preensível, se o presidente não for o chefe
do governo e, portanto, não mexer com o
dinheiro da administração. Mas pouco
ética se o regime for presidencialista.
Nesse caso, o presidente indicaria minis-
tros que iriam fiscalizar suas contas.

Para o senador Fogaça, esses disposí-
tivos próprios do parlamentarismo podem
gerar um quadro grave se aplicados no
presidencialismo. 

"Sempre 
que houver

uma maioria política no Congresso contra
o presidente, ela poderá impedi-lo de
governar, mas não poderá formar outro
governo. Terá capacidade para gerar cri-
ses, mas não para apresentar soluções".

Ironizando, ele ciloti o episódio da
bela atriz que propôs a Bernard Shaw que
tivessem uni filho com a sua beleza e a
inteligência do escritor. Shaw recusou o
convite, com uma pergunta: 

"E se der o
contrário?". Para Fogaça, os amplos po-
deres do Legislativo aprovados pela Cons-
tituite — lógicos e eficientes no regime de
gabinete — podem trazer ao mundo um
monstrengo, se nessa semana o plenário
escolher o sistema contrário: o presiden-
ciálismo.



JORNAL DO BRASIL
domingo, 20/3/88 ? 1" caderno ? -9

1 ; Sf / 

' 
"r%» 

T fXf 
Isjpi-

m 
wele'Rioemo jSi, 

Kg

jf| 
menorpnxo 

ou nmm 

fgg|

TV. PHILCO-HITACHI
1 PC. 1415 - 36 cm. 14" Tricontrol....

TV SHARP SHOFVISION
C. 1630 - 41 cm 10" DIGITAL

TV. PHILIPS 20 CT 6085
51 cm. 20" TrenJset. S. Seletronic

Útv.national panacolor

|7C. 20 Cl - 51 cm. 20" Controle Remoto

11 TV. PHILIPS 20 CT 64S5
51 cm. 20" UHF/VHF - Controle Remoto...

TV. PHILCO PORTÁTIL
PB. 12 A 1 ¦ Ã cm. 12" Freto e branco

33.500,

35.000,

38.900,

^17.200J

57.500J

16.900J

38.900,

^^¦29.390,

^^¦24.800j^^¦26.900,¦B9J90,

AR E VENTILAÇÃO» I

REF BRASTEMP DUPLEX
BRR. '4-Y. '^40 litros ¦ 2 portas reversíveis..

REFRIGERADOR CÔNSUL
Maxi. 3563 - 340 litros

REFRIGERADOR CLÍMAX
3000 ¦ 300 Litros

FREEZER PROSDOCIMO
41S.05/1S0- ISO Litros - Superluxa .

FREEZER CÔNSUL
VERTICAL 2S21 ¦ 280 litros c/chave.:..

ESTÚDIO DE SOM

LOJA ESPECIALIZADA R.CARIOCA, 12

1.350,

14.400,

IÍMICRO SYSTEM NATIONAL^ £L O C A
í| C. 37 - Receiver - T. Fitas - 2 caixas JL • Vr V ^

33.750,

13.600,

CONDICIONADOR DE AR
WHITE' WESTINGHOUSE
AW. 07. CC. 7000 BTU. 3/4 HP. 110 V. 31.900,

CONDICIONADOR-SPRINGER/Ê /% ftJIA
Exixirt Line. 10.000 BTU. I HP. 110  I I»WVV^

FORNO MICROONDAS
SANYO-PROSDOCIMO (mo.

FOGÃO BRASTEMP
CHALETBFS 7o B - 0 bocas automático

FOGÃO CONTINENTAL 2001
G. Prix CG. 4 queimadores. A í. aço

FOGÃO SEMERORION
A íod. 2320 - 1 bocas

EXAUSTOR DE ARSUCCAR
Cook - O.òC. Cor

LIQÜIDIFICADOR ARNO LA
1 \eloadade. Botão Pulsar. Copo dosador ...

BATEDEIRA ARNO PORT-WL
Compacta e leve ¦ 2 \ eloadades

WALITA MIX
Extremamente versátil

CONDICIONADOR CONSUlJZO QAA
25S1 ¦ 10.000 BTU ¦ 1 HP c/timer 110 e 2>0V%M m* • ^ W W 9

AR CONDICIONADO EIGIN
5012 - 1 HP. 12.000 BTÜ 220 V. 42.900,

¦3.520,

MULTIPRATIC BRAUN - FAET
Corta, pica, rala e tritura

I BATEDEIRA WALITA TOPA TUDO
S \ élocidadès ¦ Duas tigelas

\ CAFETEIRA WALITA
Sabor 10 cafés

HEADPHONE MAGNOVOZ
DH-900 - Stereo - O Puro som

RÁDIO GRAVADOR SHARP
GF-4343 AM/FM - Estéreo 'VENTILADOR 

ARNO
\ '-10 - A í-25 cm - Grade Metálica

VENTILADOR BLACK & DECKER C QAA IHOT LANCHE WALITA

AVC-1312 - JO!|n - J Vcl. S. Luxo W f I Bandeja deslizante

VENTILADOR BLACK &. DECKER £L QCA I ESPREMEDOR WALITA

AVC-1316 - 40 cm ¦ 3 Vel. S. Luxo I CICRON - Levee eficiente

g|CONJ. STEREO NATIONAL fh -| 'fKfl IVENTILADOR FAET C 
650

I SS-W-te»». ICte.Ddwi-AaH i&%9 ^DIPLOMATA .Ü«»W, ® j| 
UW,J,

p 
DOUBLESOUND MACH1NE9& Q5© kmC^ORFABT 3.390.1™^^™

ti PHILIPS AR. 675-Duplo Deck-caixas £*%*• ® — r:-.un.~r^ V • Ic/errp,flutomauca

CONJ. GRADIENTE DS45 M ^ OA/fffc \TURBO CIRCULADOR ARNO *7 
QCA ÍVASSOURA FEITICEIRA

7C.1S-50 
cm. 5 velocidades # • JV 9 | COMPACT PLLJS - Limpa carpetes

CHURRASQUEIRA GAZARRA 930,

CONJ. ESTEREO PHILIPS
F. 1330 Reccivçr ¦ T. Discos - Deck -

3fl 2 caixas ¦ Estante Rack
CONJ. HIMITSU ST850
STEREO - Receiver - T. Discos - 2 Caixas...

BLACK STAR - Receiver - T. Discos Tape
deck - 2 Caixas ¦ Estante rack
CONJ. PHILCO PSS-101
Receiver - T. Discos - "Tape deck 2 Caixas
acústicas - Estante rack
SYSTEM CCE SS-200
Entrada p/TV e videocassete - Deck -
Receiver - T. discos - 2 Caixas - Rack

CONJ. SHARP SMS-20B
Receiver. T. Disco - Deck - 2 Cx. - Rack .

TELEFONE RADIO RELOGb
SOUNDESIGN - Reteclagem Automática...

49.800,

|39.800,|

47.950,

|58.500,

10.900,

DIVERSOS 1

39.500,

28*900,

24.500,

8.500,

6.600,

....... 1.480,

....... 2.350,

2.990,

5.500,

4.900,

3.500,

10.500,

2.490,

1.490,

1.950,

890,

I

IBEIRA-RIO - Com espetos .

HLMES KODAK COLORIDOS
Vários modelos ..) partir de...380,

FAQUETRO WOLFF 24 PÇS
Mod. LÍDER ¦ Aço I\'OX

CALCULADORAS!

\DISMAC LC-1I00
10 dígitos - %- V~- memória.

DISMAC MINI CARD
1 RV-A - S dígitos - memória

Revelações com \
DESCONTO DE ' i

CÀM. KODAK INSTAMAT1C
DEPORTIVA - Facílima de usar

FLASH MIRAGE 222 M
I ELETRÔNICO - Longo alcance.

LAVADORA ARNO
Lava e enxâgua 4 Kg. de roupa
¦LAVA ROUPA ENXUTA
035. Soft - automá

25%

DISMAC HF-50 PR
CIENTIFICA PROGRAMÁVEL ¦ 40passos ...

SHARP CIENTÍHCA
EL-517 - 9 memórias ¦ 128 passos

1.850,

1.600,

/SETA 1 BICICLETA MONARK B.
V ^ I CIRCULAR Aro 26 ¦ Novo "Design"

TEXAS TI-35PLUS
ClENTÍnCA/ESTATÍSTICA completa

OLIVETTI VISOR E HTA
DE MESA - 12 dígitos -3 memórias^^^^¦4.500,^^^¦4.900,1^^^¦14.600,

ínSTÉTiCÃ"- BELEZA li

^^^^¦2.650,]

990,

^^^^¦l.050,^^^^¦1.990,
DEPILADOR LADYSHAVE
Depilação perfeita 2 cortadores

ONDULADOR PHILIPS
E8 Hot Fashion - AL 2SSS

SECADOR ARNO sec
65 0 W. c/bocal
SECADOR
1.200 \V. Com difusor

COMPACTO BRAUN

BICICLETA MONARK
| Super Star - Aro 16

BICICLETA MONARK

, BRISA CLASS
j Aro 14. Igual à da mamãe c/cestinha

ASPIRADOR ARNO PORTÁTIL
Com alça e acessorws

| ENCERADEIRA ARNO
EAI - Uma Haste Esmaltada

IMÁQ. SINGER PRÁTICA
%4/117 A laleta c A fator. Pressomatic

MÁQUINA REMINGTON
¦25 ¦ Portátil com estojo. Le\e e pratica
ASPIRADOR BLACK & DECKER
Dustbuster. S/tio, compacto

\ FERRO A VAPOR WALITA
Tanque transparente

620,

1.390,

1.100 91 HORIDO^fú^v^VOA' . 10.350,

2APA 
ICONJ. GAZOLA P/SOBREMESA 1|

^1 H Peças ¦ todo cm aço INOX J

Q r AA [CONJUNTO QUEIJO HERCULES E?g|

M • ^ 11261 ¦ Com fica e piai na ¦ Aço INOX 9

OSt CAA ICONJ.TRAMONTIMAINOX
émÊ ^ I P/Cozinha ¦ 5 peças ¦ L-302 9

8r 
AA \CONJ PANELAS ÁGATA K ftílíl
3vvJ OURO PRETO ¦ OP-ol - o peças \F J

7ECAA 
ISERVIÇOJANTAR SCHMIDT O QQAw 91 z, Peças. m BlENALE

£- A CA IBAIXELÀ JANTAR EBERLE 
'% 

ilÊ(|
0»mSf'9V 9 I VMBÚ:-8 peças ¦ aço INOX 9

60 
cru IBAIXELA MERIDIONAL QfSO

0 O 
" 

9 I ROSA ¦ S peças - :Açò INOX  v • J* *** V 9

5r 
AA I CONJ. PANELAS MARMICOC C| C1CI1

9 3| V W 9 I 6 pçs. A íoÍ GOURS1ET ¦ c antiaden-nte  0»yaV9

£\ I BANDEJA FRACALANZA ^

1 Z* • 3 U O 91 
^ eomos - Aço INOX 9

9.750,

2.350,

3.350,

¦Bp- i hPPT ° ATAiP-anh RUÃ EN G., A R t U R M Òy R AÍ 268 2:" ANDAR" LOJA-DO DEPOSITO RUA ENG." ARTUR MOURA, 263 TERREO BONSUCESSO lfcL».KHX iti j 
_v.

S
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5

5
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Peso da Dívida

lA dívida interna brasileira voltou à evidência neste
fim de semana com a decisão do Banco Central

()e alongar seu perfil, lançando obrigações do Tesouro
em circulação e reduzindo o papel das Letras do
próprio Banco. É preciso entender em toda a sua
extensão o que está se passando com o sistema financei-
rjo e não perder de vista a questão central, o verdadeiro
miolo do problema, que é o déficit público.

; O Governo lança os seus títulos no mercado para
levantar empréstimos com os quais cobre suas necessi-
dades de financiamento. Quanto maior o déficit públi-
do, e quanto maior a incapacidade do Governo para
levantar novos recursos através do aumento de impôs-
tos ou de emissões de papel-moeda, maiores serão os
empréstimos internos.

| A dívida interna se acelerou nos últimos anos
diante da incapacidade da administração pública para
ítduzir seus gastos, promovendo simultaneamente uma
cjficaz reforma tributária e disciplinando os orçamentos
das empresas estatais. Em 1987 a dívida interna cres-
oeu, em valores nominais, nada menos que 531%. O
crescimento real da dívida, descontada a inflação, foi
cje 35,51%, segundo dados oficiais.

1 Com esse crescimento real, o setor público inva-
diu todos os segmentos da poupança popular, carrean-
do cada vez mais dinheiro para seus cofres. A União, os
Estados, os Municípios e as empresas públicas junta-
ram-se em uma banda de música de gastos descontrola-
dos, que literalmente quase secaram as fontes de
financiamento para atividades produtivas.

O que aconteceu não é obra de uma única
administração, mas da rolagem de um mesmo proble-
ma, ao longo de sucessivos ministérios e administrações
do Banco Central. Foi-se empurrando o problema com
a barriga, para testar os limites de endividamento
interno.

Quanto, na verdade, pode o Governo dever ao
público? Hoje, o Governo já não tem margem para
aumentar o endividamento, porque concentra em suas
mãos cerca de 80% da poupança financeira disponível.
Em termos simples, tornou-se virtualmente impossível
aumentar a dívida, e ficou transparente que o problema

não é o endividamento financeiro em si, mas o descon-
trole dos gastos estatais, a desarrumação da ordem
econômica, o desajuste dos preços relativos provocado
pelo Plano Cruzado c uma série de outras medidas de
caráter meramente populista, como o congelamento de
preços, as quais se refletiram desastradamente nas
contas nacionais.

Em recente pronunciamento, lideranças empresa-
riais chamaram a atenção para a incômoda situação em
que o sistema financeiro foi lançado, voltando-se, todo
ele, para financiar o déficit público. O sistema financei-
ro brasileiro não quer ser parte apenas do problema,
mas participar ativamente das soluções. O que tem
ocorrido seguidamente é uma tentativa de transferência
de responsabilidades, com o Governo acusando a
máquina financeira de elevar as taxas de juros, quando,
na verdade, o que inflaciona o país é o déficit público e
o que pressiona o mercado de capitais é a demanda
pantagruélica de dinheiro para tapar os rombos c
desequilíbrio nas contas da União.

• É bom lembrar que a dívida pública tem uma alta
dose de responsabilidade dos Estados que deixaram de
honrar seus compromissos, e uma herança que vai
longe, nos rombos dos bancos estaduais, quebrados por
governos passados, como o Ba^erj, e jogados nos
braços do Banco Central como uma espécie de purgató-
rio enquanto não aparecem os santos que queiram
herdá-los.

A dívida pública, ao ser remanejada em sua
administração pelo Banco Central, para alongar o
perfil dos títulos que a integram, dá um passo impor-
tante à frente. A diretoria da dívida pública está na
direção certa ao descolar títulos que podem ter um
papel mais ativo para a política monetária de outros
papéis, que passaram a sinalizar a taxa de correção
monetária, impedindo que se abrisse espaço para
títulos privados com diferenciais de juros.

Apesar da correção dessas medidas, nada terá
profundidade se o miolo crítico não for atacado. E isso
passa por um controle de gastos reiteradamente pro-
posto pelo ministro da Fazenda, sem que o ambiente
político tenha vindo com a firmeza necessária em seu
apoio.

Palavras ao Vento

Üm 
grave problema aflige hoje os governantes

brasileiros, no plano federal, estadual ou munici-
pai: é o desgaste que todos eles estão sofrendo em face
dos enormes problemas administrativos que não podem
resolver. Afogados numa economia em crise perma-
nçnte. os administradores brasileiros quase ficaram
reduzidos a administradores de folhas de pagamento de
funcionalismo. Paga a folha, aos ministros, governado-
res e prefeitos nada resta para aplicar em obras.

Já estamos de novo em ano eleitoral (daqui a oito
meses iremos às urnas para escolher novos prefeitos),
mas o país se comporta como se nada de anormal
estivesse acontecendo. Políticos afinam suas gargantas
para entoar promessas que eles próprios sabem que não
cumprirão. Há dívidas sociais imensas a cobrar. Há
pjíinos urbanos inteiros a serem concretizados. Gran-
dos capitais estão jogadas no bagaço, com problemas
insolúveis. E, no entanto, nada indica que uma mudan-
ç§, de comportamento possa compatibilizar a ação dos
administradores com os anseios das populações.

y- A defasagem existente entre as promessas eleito-
ráis e a realidade das prefeituras, dos governos esta-
duais e o governo federal, é uma fonte inesgotável de
frustração nacional. Em questão de meses ou até
ngsmo em um ano, governadores e prefeitos sofrem
um processo de desgaste impressionante. Ainda esta
semana se viu o governador de Pernambuco sendo
acuado por uma multidão de favelados c de professoras
erti greve que lhe foram cobrar promessas. O próprio
presidente da República mal pode se deslocar pelo país
sem que se ouça o coro das vaias, antecedido por
prisões em nome da segurança.

A corrosão da imagem dos administradores públi-
cos não é coisa gratuita. Ela se nutre nos acontecimen-
tos do dia a dia, na verificação dos cidadãos de que as
cidades perdem cada vez mais a qualidade de vida, na
voracidade com que os cargos públicos são preenchi-
dos, nos trens da alegria, nas deformações urbanas, na
burocracia crescente, nos escândalos da má aplicaçao
das verbas públicas, no crescimento assombroso das
folhas de pagamento...

A Constituição dará em breve ao Brasil uma
reforma tributária que aliviará um pouco as necessida-
des dos municípios e dos estados. Mas é ainda pouco. O
que precisamos no país é de uma reforma administrati-
va que possa reavaliar os mecanismos de relacionamen-
to do Estado e da sociedade. O Japão realiza desde
1980 uma reestruturação da máquina administrativa
quê pode servir de exemplo, por representar um
processo de transformação profunda que deverá chegar
a um verdadeiro redimensionamento da participação
do Estado na vida social e econômica.

A reforma japonesa não se restringe à moderniza-
ção das estruturas de administração; vai mais longe,
projeta-se na educação, na ciência, na cultura, nas
relações internacionais, na economia e nas finanças,
passando pela redução dos gastos públicos, a reconstru-
ção das finanças públicas, com a limitação dos dispên-
dios administrativos, maior justiça fiscal, revisão dos
subsídios, redução das despesas médicas, apoio gover-
namental à educação pré-primária e primária, redimen-
sionamento das obras públicas, investimentos na agri-
cultura, apoio às pequenas e médias empresas, e assim
por diante. Isto é: a solução é global.

Hoje cm dia no Brasil nenhum prefeito consegue
desencavar suas verbas federais sem contribuir com

gordas comissões a rede de negócios que se criou para a
liberação das verbas públicas. É uma vergonha e é um
atraso de vida indescritível. No ano passado foram
criados vinte e quatro mil novos empregos públicos nas
administrações municipais, estaduais c federal, caracte-
rizando um ímpeto de empreguismo que tende a levar
ao desvario os índices das folhas de pagamento. No fim
de cada mês, prefeitos, governadores e o governo
federal direcionam seus esforços unicamente para pa-
gamento de pessoal. Programas de governo simples-
mente deixam de ser executados. Daí o desgaste dos
administradores, incapazes de trabalhar pelo bem pú-
blico, perdidos numa ciranda burocrática sem fim.
Administração, no Brasil, e sinônimo de esterilidade.
Nada se faz, mas tudo se promete.

Duelo nas Ruas

A 
confusão armada na avenida Niemeyer, com o
DER e a Secretaria Municipal de Obras brigando

pela realização de obras no mesmo lugar, daí resultan-
do o atropelamento de dois operários, é bem um
retrato da balbúrdia do trânsito carioca atualmente.
Eçtado e município se desentendem em coisas elemen-
tares, para prejuízo da cidade.

A criação da Companhia de Engenharia de Tráfe-

go, com a passagem da gestão de todo o trânsito para o
município, talvez represente um alívio para esta situa-
ç4'o. Mas o município precisa se precaver contra o risco
de absorver também os serviços e funcionários do
Dctran (estadual) que ao longo de vinte e cinco anos de
funcionamento forjou uma imagem indestrutível de
corrupção e incompetência, polêmicas e escândalos.

A exemplo de Sáo Paulo e Belo Horizonte, o Rio
rriünicipalíza seu trânsito para tentar furar esta teia de
burocracia cujo principal resultado foi levar o caos às
ruas. Com a fusão, em 1975, o Detran deixou a esfera
da Secretaria de Segurança para se incorporar à Secre-
taria de Transportes c paradoxalmente aí é que passou
a'freqüentar a crônica policial, envolvido em sucessivos
escândalos de corrupção, favoreciménto ilícito, falsifi-
câções, roubos de documentos.

Para começo de conversa, não se pode pensar em
melhoria do trânsito do Rio sem antes golpear a cabeça
da burocracia que tomou conta dele. Só começando
tudo de novo, a partir do zero, é que alguns dos graves
problemas poderão ser solucionados.
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A ausência de autoridade se reflete na falta de
obediência às regras elementares do trânsito. Carros
estacionam sobre calçadas, sinais são desobedecidos
(muitos deles, escondidos pelas árvores, já nem são
notados), raramente os motoristas têm documentação
em ordem, ônibus trafegam em alta velocidade expelin-
do fumaça negra, ruas esburacadas contribuem para o
aumento dos desastres. Nas ruas, onde motoristas
loucos de ônibus travam um duelo mortal com motoris-
tas de carros de passeio, reina a anarquia total.

A cidadania jamais soube para onde vai o dinheiro
recolhido nos estacionamentos (o novo organismo já
começou tomando a providência sábia de mudar a
sistemática de recolhimento) e, o que é pior, as ruas
estão tomadas por um exército de dez mil achacadores
clandestinos que extorquem contribuição obrigatória
de motoristas necessitados de espaço.

A municipalização do trânsito é antiga reivindica-
ção da cidade. Deve ser a tendência predominante
daqui para diante nos grandes centros urbanos.

Uma grande cidade, com milhões de habitantes,
mais de um milhão de automóveis e milhares de ônibus
procurando fugir dos nós cegos das horas de rush,
precisa ter uma engenharia de trânsito que organize os
estacionamentos, combata os engarrafamentos, contro-
le a sinalização, elimine a corrupção, amenize a convi-
vência de carros e ônibus, evite acidentes — enfim,
sirva à população, c não, como acontece agora, a
infemize com este caos que é o sistema viário.

"Beleza"

Acostumado à leitura diária da coluna
Zózimo, deparei, na edição de 17/3, com a
nota sob o título "Beleza" que merece
alguns reparos. (...)

Não é verdade, lamentavelmente, que
o Hotel tenha obtido, no exercício de
1987, um lucro de 10 milhões de dólares.
Nem a metade dessa cifra foi alcançada.
Por mais que a iniciativa privada se esfor-
çasse, ainda que o Rio continue lindo,
outros fatores conspiraram (e continuam
conspirando) para dificultar as atividades
turísticas da cidade, como é público e
notório. "Paisagem é verba" nas palavras
do saudoso Nelson Rodrigues.

Teria sido árduo, num ano reconheci-
damente desfavorável, chegar a tão bri-
lhante resultado, mesmo se contássemos
com a colaboração da Embratur. Falhan-
do essa colaboração, que insistentemente
os hoteleiros reivindicam no "genuflexó-
rio", como diz a coluna, só por milagre se
transformaria em realidade o mirabolante
lucro publicado.Carlos Eugênio Lopes, Di-
retor Jurídico do Hotel Inter-Continental
— Rio de Janeiro.
"Cidade I"

Desde que me entendo por gente, e
isto já tem muito tempo, assino o Jornal
do lirasil. A ponto de ficar perdida quan-
do pego outro jornal, sem conseguir ler,
achar as matérias. É por este motivo que
escrevo lamentando profundamente o que
está acontecendo com o JB, especialmen-
te com o Caderno Cidade.

Não tenho nada contra jornais que. ao
se espremer, pingam sangue. Mas jornais
deste tipo já existem há muito tempo, com
larga tiragem e público fiel. Não sei se é
esse público que o JB está querendo
atingir, mas se não tomar cuidado, vai
atingir um público novo e perder o público
velho.

Acho que o jornal tem espaço para
tudo. É inadmissível perdermos a página
de SERVIÇO do Cidade. Não dá pra
entender porque na rabeira das enchen-
tes, o jornal mudou. Não pode ser por
falta de papel. Seria muito bom se o
SERVIÇO do Cidade, voltasse a ser pu-
blicado. Klizabeth Jencarelli — Rio de
Janeiro.

cos. pode surgir atitude de suspeita, perse-
guiçào e irritabilidade além de um quadro
de apatia; abulia e diminuição do pragma-
tismo. Na Brasileira esta fase permane-
ceu, para determinado grupo, inalterada
durante vinte e um anos e. a partir de
1985, ingressou na maníaca com uma
sensação de euforia que se foi transfor-
mando num caudal de energia atingindo a
superexcitaçáo, empcnhando-sc em tare-
fas freneticamente embora não consiga se
concentrar devido ao sobre-estímulo de
sua mente, e. conseqüentemente, não po-
der completar nenhuma delas porque suas
idéias lógicas fluem num vôo de fantasia e
as noções se tornam grandiosas até atingir
um toque de megalomania. Com sua meu-
te correndo em direção a um ponto de
altíssima tensão o grupo ficou terrível-
mente excitado e elaborou "choques" e
"pacotes" que vem infernizando a vida de
cem milhões de pessoas integrantes da ex-
classe media, dos aposentados do 1NPS e
dos pobres hoje vivendo em condições
etiópicas. O restante da população foi
excluído por ser constituído de marajás,
grandes empresários, noventa por cento
dos políticos militantes e seus respectivos
afilhados.

L. Brígido
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'Cidade II"
Sempre achei que todos os logradou-

ros públicos deveriam ter uma placa com o
resumo da razão de sua denominação. Até
que. já como assinante do JORNAL DO
BRASIL (sou leitor diário há mais de 50"
anos), deparei no caderno Cidade o que
tanto buscava, c, desde então, venho!
colecionando os recortes, cm pastas.

Aconteceu que. coincidentemente,}
com os temporais que vêm solapando o !
nosso Rio de Janeiro e cidades próximas.'
não encontrei mais o que vinha guardando
com tanto prazer. A princípio atribuí à j
necessidade de mais espaço para melhor |
informar as ocorrências e conseqüências ,
do estranho aguaeciro. Depois, como con-,
tinuasse a não mais encontrar, procurei
esclarecimentos c tive a decepção de saber.
ter sido suspensa tão útil publicação —'
talvez levada pelas águas...

Faço um apelo para que reconsiderem -
a decisão c voltem a divulgá-la como1
subsídio de real valor para a cultura geral
de nossa gente. VValdchiar Silveira — Rio
de Janeiro.

Explicação
Em atenção à carta do sr. César Au-

guslo Ferreira Vieira, publicada no JOR-
NAL DO BRASIL em 15/3/88, esclarece-
mos que a autorização para realização do
exame (ecocardipgrafia uni e bidimensio-
nal com doppler ultracardíaco e a cores)
não determina em que local o exame será
realizado. O serviço que realizou o exa-
me, Procardíaco, não tem credenciamento
com a Golden Cross, e o plano de saúde
do associado sr. César Augusto estabelece
que o atendimento somente pode ser
realizado na rede credenciada. Mesmo
assim, o reembolso foi efetuado, tendo
por base a tabela de honorários médicos
em vigência na data da realização do
exame. I)r. Relnaldo Martins de Oliveira
Júnior — Golden Cross — Rio de Janeiro.

Doença da Transição
Analisando a situação política atual,

depois de conviver com os quinze anos
iniciais do governo Vargas e sendo eleitor
desde ©45, não me restou outra alternati-
va que não fosse o termo comparativo,
abaixo transcrito, como a única interpre-
tação lógica do que vem ocorrendo neste
país desde 19S5.
PMDB — Psicose Maníaco Depressiva
Brasileira. A PMD é uma doença que
atinge milhões de pessoas no mundo e se
caracteriza por duas fases distintas: de-
pressiva e maníaca. A primeira se mani-
festa sob a forma clássica da melancolia, o
tono da mente se torna nulo e. aos pou-
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• A PMD hão tem cura e só nos conso-
me mais de um bilhão de dólares anual-
mente com internações hospitalares e tra-
lamentos especializados. (...) A PMDB,
ao contrário, ainda é curávcl através de
um bom "psiquiatra" e com doses siste-
máticas de bom-senso — condições bási-
cas indispensáveis à vida do povo — que
permitirão a curto prazo regredir significa-
tivamente esta sintomatologia. E impres-
cindívei que não se confunda investir no
povo com investir contra o povo permitiu-
do aumentos abusivos de 1.300% nos
preços dos alimentos, medicamentos, arti-
gos de higiene e limpeza, além da poda
aos direitos à escola, habitação, saúde,
transporte e lazer. Será esta a doença da
transição? Oswaldo Silveira — Rio de
Janeiro.

Esclarecimento
Gostaríamos de esclarecer que o presi-

dente da Petrobrás, Ozires Silva, não
mora em apartamento funcional, em Co-
pacabaná. O apartamento em que reside é
próprio e foi comprado ainda na época em
que trabalhava na Força Aérea Brasileira,
ao contrário, portanto, do que foi publica-do na página 15. sob o título "Aureliano
Chaves adia a criação da Overseas", da
edição de 18.03.88.César Francisco Alves,
Assessor de Imprensa — Petrobrás — Rio
de Janeiro..

Touring
Desejo tornar público o meu desagra-

vo pelo desrespeito com que os cidadãos
neste país continuam a ser tratados.

Ao requerer na terça-feira, dia 1" de
março, por volta das 2h20min da madru-
gada, atendimento do Touring para o
veículo de minha propriedade, fui de
imediato informado de que tal solicitação
estava difícil e que com certeza iria demo-
rar. Sem outra alternativa, confirmei o
pedido e disse que mesmo assim estaria
aguardando. Às 4h da madrugada resolvi
telefonar para saber por que não havia até
aquele momento recebido qualquer socor-
ro mecânico. Fui notificado de que tudo
estaria para ser resolvido nos próximos
minutos, pois uma equipe volante já havia
se deslocado para tal fim. Novamente às
5h20min, já com o amanhecer de quarta-
feira, fui obrigado a telefonar novamente
cobrando uma solução que finalmente
aconteceu por volta das 6h da manhã.

L. Brígido

é evidente que não se confirmou no dia
seguinte, ao ser obrigado a chamar uma'
oficina mecânica particular para fazer o.
devido reparo. É lastimável que. além de
não serem sérios em seus propósitos, são
acima de tudo incompetentes. Mareio
Coelho Barbosa — Rio de Janeiro.

Justificativa
Segundo nossas fichas de atendimento.,

o primeiro pedido foi etetuado as
2ji20min, com chegada do guincho no
local às 5h30min e término da operação á
6h da manhã. Consta como motivo da
solicitação a impossibilidade de partida do
veículo. Como base no depoimento do
socorrista, o leitor não permitiu averigua-
ção do motor, fazendo questão de ter o
veículo rebocado, o que foi providencia^,
do. O funcionário observou, outrossim.
que o marcador de gasolina acusava meio .
tanque, inviabilizando, circunstancia^-,
mente, o diagnóstico de falta de combus-
tivcl.

A segunda solicitação foi recebida às
6h20min e cancelada às 5h50min.

Ouanto ao prazo de 3 horas e 10
minutos, acreditamos, sinceramente, não
estar fora dos limites normais. Cabe acen-
luar que, a despeito do horário avançado,
o período foi marcado por chuvas torren-
ciais. Marcos André C. de Aguiar. Supe-
rintendência Geral — Touring t lub do
Brasil — Rio de Janeiro.

Seguro Saúde
A Amil, Assistência Medica Interna: i

donal, vem aumentando as mensalidades
de seus associados gradalivamente. sem •
nenhum critério lógico. Em out/85, minha
mensalidade era de 92 mil cruzeiros e
correspondia a 1,57 OR1N. Em tcs'86,
com o plano cruzado, a mensalidade pas-
sou a corresponder a .0,9 da OTN. sendo
corrigida cm abril para o equivalente a
1.57 OTN (CZS 168.82). Desde então."
não dá para entender os critérios, pois â
proporção foi:

Fcv'S7— 1.11 OTN
MariiS7 — 2.09 OTN
Mai<87 — 1.81 OTN
Jul/83 — 2.59 OTN
Dez/87 — 2.98 OTN
Mar/88 —3.57 OTN

A mensalidade atual, num plano de
saúde-padrão, sem dependentes, c de
CZS 2.930. Nenhum custo médico cresceu
nessa proporção, como alega a Amil.
Maria Helena Simão Cruz — Rio de Ja-
neiro.

Resposta
Realmente, os preços das mensalida-^

des foram majorados em .virtude da eleva- ,
ção do custo dos serviços médicos, iitfor-
mação que pode ser comprovada pelos
índices oficiais de saúde divulgados pelo
Governo. O preço de um plano de saúdet
comparado com os altos custos dos servi- "
ços prestados pela AMIL — até CZS
4.800 (quatro mil e oitocentos cruzados)
por uma cirurgia de apêndice — justifica o
preço das mensalidades que garante Ô8Í
padrão de qualidade AMIL. Rosane Caru-/
so — Amil — Rio de Janeiro.

Engodo
Gostaria de alertar as pessoas para que

nâo façam o seguro de seus automóveis
com a Patrimonial de Seguros.

Em 16/Ü1/S8 tive meu carro abalroado.
Já estando com todo o seguro pago. dirigi-
me à seguradora. Pediram-me para levar o
carro à uma autorizada eonveniada com a
companhia. Meu carro foi recusado. i»*Js
menos que eu pagasse o conserto para seg
ressarcida depois por que. segundo o
gerente da oficina, a Patrimonial não'
estava pagando as faturas no prazo comoi-
nado. Recusei-me e tentei encontrar umà*
autorizada que fizesse o serviço. Em vão.'¦
devido ao péssimo nome da companhia ncn
mercado. jIi

Já que teria que pagar, encontrei umaí»'
oficina não autorizada que me faria o
serviço por menos da metade do preço. ,
Ainda assim, o inspetor da Patrimonial5'
levou uma semana para autorizá-lo.11
Quando o carro ficou pronto, paguei e"
levei a nota fiscal até a seguradora que
marcou o pagamento para 3(1 dias depoisiR
mas sem juros ou correção, muito embora n
tenham me cobrado juros por dois.dias de.j
atraso no pagamento de uma prestação. Já .
fazem 45 dias. a Patrimonial não paga e
di/(...) que não vai pagar enquanto não
houver verba. Continuam fazendo seguro.'.'
continuam "pegando" dinheiro das pes^-j
soas (...) Mònica Bloch — Rio de Janeiro..

Como se isso não bastasse, ao receber
às 23h ile quinta-feira a visita do mecáni-
co, pedida e confirmada para as 20h30min
daquele dia, fui mais uma vez desrespeita-
do ao ver o diagnóstico de que o carro
havia enguiçado por falta de gasolina, que

As cartas serão selecionadas para publi-
caqão no todo ou em paiie ontie as que
tiverem assinatura, nome completo e legí-,
vol e endereço que permita confirmação
prévia.
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Exportação de 
poupanças

¦V-'//

j 
Barbosa Lima Sobrinho

s professores de Economia Política
kJ sabem que não é fácil alcançar o
Icscnvolvimento econômico, pelas imen-
ai dificuldades que o impedem, em face
ic dificuldades que se encontram pelo
iaminhof De maneira geral! o que está
liais perto de todos os países é uma
ituação de estagnação ou de um peque-
lo crescimento, quase em função do
iiimento da população, como já nos
nostrava mestre Benjamin Higgins, num
ivro clássico. Para outro notável econo-
nista, Myrdal, o desenvolvimento «a tão

i lifícil e imprevisto como um acidente, cm
ace de circunstâncias fortuitas e incertas
me o promoviam. E uma das razões

dessa realidade era que o descnvolvimen-
io econômico exige grandes capitais, exi-
te poupanças, e os países pobres não
contam com esse recurso, ou dispõem
apenas de poupanças irrisórias, ou insufi-
cientes para a promoção de um programa
de verdadeiro e rápido desenvolvimento.
O atraso se agarra aos países pobres
domo uma condenação permanente.]

! Por isso Ragnar Nurkse, um dos
Economistas internacionais mais impor-
jantes de sua época, num livro indispen-
áávcl a respeito dos problemas da forma-
ijáo do capital, já nos falava numa espécie
de a círculo vicioso da pobresa, como uma
situação de que era difícil escapar, exata-
mente pela escassez de capital, ou pela
ausência de poupanças. Uma renda na-
cional fraca não deixava margem para
pSüpanças, como se a miséria atraísse a
miséria. Como promover, sem poupan-
ças, um programa de desenvolvimento
écoriômico? Uma renda nacional baixa
efpíjcava também reduzida prodütivida-
de.1 Tudo se traduzia em escassez de
dapital, o que, por sua vez, explicava e
Justificava a pequena capacidade de pou-
$ar. Daí o círculo vicioso, como se a
i)iis'éria fosse uma condenação para a
ternidade. E não demorava, assim, sur-
ir o coro dos que olhavam para o capital
xterno como a única esperança de salva-
ào'. Faltando capital, faltavam também

poupanças. E sem poupanças como fi-
nanciar um programa de crescimento?

Ragnar Nurkse examina a fundo esse
problema econômico, num livro que é um
milagre de lucidez.

Para os exames superficiais, é dessa
situação que resulta o pleito desesperado
em busca do capital estrangeiro. Se fal-
tam poupanças, liá que recorrer ao crédi-
to, necessariamente externo. Tudo pare-
ce tão simples! Como uma reunião de
axiomas. Quando a História Econômica
aí está para evidenciar que a realidade
pode ser diferente. Basta, por exemplo, o
caso do Japão, que viu nos empréstimos
externos mais um perigo, ou uma amea-
ça, do que estímulo ou favor das finanças
internacionais, quando os círculos finan-
ceiros se formam mais para impedir do
que para estimular o desenvolvimento de
outros países, que podem vir a ser com-
petidores dos ricos já instalados. E não
seria tão-somente o caso do Japão. Tam-
bém a União Soviética se tornou potência
industrial sem ter o direito de contar com
o auxílio dos capitais financeiros. E no
mesmo caminho prosperaram as diferen-
tes nacionalidades colocadas por detrás
da Cortina de Ferro, e que também não
tinham o direito de pedir ajuda ao capital
internacional. Quanta cousa se aprende
no livro de Ragnar Nurkse, quanto ao
aproveitamento do capital de casa, no
financiamento do desenvolvimento eco-
nômico!

Não sei se Getúlio Vargas teve co-
nhecimento dessas lições, ou se chegou a
elas intuitivamente, empurrado pela for-
ça das circunstâncias. O certo é que, já na
siderurgia, aprendeu que teria que cami-
nhar com os recursos que estavam ao seu
dispor. Chamou Guilherme Guinle e or-
ganizou com ele uma companhia nacional
que resolveu o problema de trazer para o
Brasil a grande siderurgia. O caminho
estava aberto. A Companhia de Vale do
Rio Doce, um pouco mais tarde e Pctro-
brás, o lançamento das bases da Eletro-
brás, que Getúlio não chegou a instalar,
compunham uma série de iniciativas vito-
riosas, algumas apoiadas em fundos com-
pulsórios de financiamento. Que era tudo
isso senão a utilização do capital de casa,
proporcionando ao país o arcabouço de
uma nação industrial? Não se deixou
iludir com as fantasias de uma potência

emergente. E foi pena que depois dele
viesse uma torrente de estadistas que
entenderam que só haveria progresso
com o auxílio do capital estrangeiro.
Desse modo o Brasil se foi endividando
de um ano para outro. Os três bilhões de
dólares do tempo de João Goulart pare-
ciam desprezíveis. Era preciso fazer do
Brasil um grande devedor, com uma
dívida de 120 bilhões de dólares que
parecem estar em correspondência com o
tamanho de seu território,

Sc fosse possível receber apenas o
empréstimo e não ter que resgatá-lo,
tudo estaria no mundo das maravilhas.
Mas os empréstimos vinham acompanha-
dos de juros extorsivos. O interesse do
credor estrangeiro está mais nos vínculos
da dependência c na constância de um
tributo colonial, que já atinge a II bi-
Ihões de dólares.

E ainda andam por aí alguns engraça-
dos a repetirem que o Brasil é um país
sem capital e sem poupanças. Mas que
serão esses 11 bilhões de dólares senão
poupanças nacionais? Imaginemos que,
em vez de se encaminharem para os
banqueiros, fossem aplicados no financia-
mento de planos de nosso desenvolvi-
mento.

É uma operação simples, que nin-
guém faz. O único Ministro da Fazenda
que se deteve nesse aspecto do problema
foi o sr. Dilson Funaro. Ele mostrou que
o pagamento da dívida externa já consu-
mia 23,8% das poupanças brasileiras. E
seria o caso de perguntar se os émprésti-
mos obtidos tiveram aplicação efetiva no
desenvolvimento econômico do Brasil ou
se andaram por aí afora, formando fortu-
nas, pagando Spreads. malbaratados no
pagamento de dívidas ou em projetos que
nada contribuíram para o crescimento de
nossa economia. E o mais grave de tudo
isso é que não há remédio a vista. Tudo
que se conhece revela apenas o agrava-
mento de uma situação que o povo brasi-
leiro vem sofrendo, sem o alento de
qualquer esperança. Não nos resta outra
perspectiva do que continuar a exportar
poupanças que estariam em condições de
fazer, realmente, do Brasil, a oitava po-
téncia do universo.
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Segurança nacional é isso

Ricardo A. Setti

relator da Constituinte, deputado
Bernardo Cabral, vai nos deseul-

jjarf mas ele errou de novo. Dessa vez,
íbi numa votação ocorrida ao longo da
semana e que, apesar das paixões que
qespertou no dia, acabou sendo rapida-
mente esquecida em meio ao infindável
ijate-boca sobre o sistema de governo e o
tamanho do mandato do presidente José

arney, Foi sobretudo esta última ques-
ÍQ, como se sabe, que acabou sepultai

a memória da outra votação, em razão
a pirotécnica entrada em cena de minis-
os e chefes militares, desejosos de adiar
ara 1989 as eleições presidenciais que a
laior parte da opinião pública quer para
ste ano. (É compreensível, por sinal, a

^tifude dos militares que se têm pronun-
ciado: como forain seus colegas de armas
que escolheram todos os presidentes nos
lpngos 21 anos transcorridos entre 1964 e
lj985, num particularíssimo exercício elei-
toral, sua sede de votar, naturalmente, é
menor que a dos demais 70 milhões de
eleitores brasileiros.)

Mas voltemos ao deputado Bernardo,
Cabral. Ao final da tumultuada sessão
e'm que se decidiu subir de 60 para 70
deputados o teto máximo da representa-
çao dos estados na Câmara Federal, Cá-
tjral fez um apelo à razão — justíssimo

-, e lembrou que o tema recém-
iscutido era de grande importância, err-
ora não se pudesse comparar, em d-

merisões, aos que ainda estão no horizot-
te dos constituintes, como a votação co
s stema de governo.

. Talvez o paciente deputado Cab:al
t vesse apenas lançado mão de um recnr-
so de retória para acalmar ânimos rego-
Halistas aguçados. Caso contrário, asjn-
cantáveis viagens que o relator fez pslo
E.rasil durante a fase de trabalhò 'da
Comissão de Sistematizaçáo de nada te-
r 10 adiantado para lhe abrir os olhõs ao
fjitó de que a representação dos estidos
éi, provavelmente, a mais séria questão
dué se abriga no esboço de demoçacia
e,m; discussão no país. Tão séria que a
Constituinte, ao invés de fugir dela com a
velocidade de um trombadinha que se
afasta da vítima, deveria, ao contíário,
reabri-la.

! É claro que, se o fizesse, deverii ficar
longe da demagogia rasteira e da espan-

tosa ignorância eleitoral do deputado
Oswaldo Coelho (PFL-PE), que conse-
guiu incendiar as bancadas do Nordeste,
do Norte e do Centro-Oeste com o argu-
mento de que a representação de São
Paulo, "que já é igual ou maior do que a
de oito estados brasileiros", ao pular de
60 para o novo limite de 70 deputados"passaria a eqüivaler à de dez estados".
O argumento pode parecer impressionan-
tc a um marciano, mas não resiste à mais
remota lógica.

No atual cenário de 487 deputados,
São Paulo tem 60 — o equivalente a 12%
do total da Câmara dos Deputados, onde
teoricamente deveria estar espelhada, de
forma proporcional, a população brasilei-
ra. Pois bem. do total desta população —
que, projetada para julho deste ano,
deverá chegar a 144 milhões de pessoas
—, São Paulo, com seus projetados 32
milhões de habitantes, tem 22%. Há,
dessa forma, uma colossal defasagem
entre população e representação, que
não vai ser amenizada com o aumento
artificial do limite de deputados para 70
por estado, já que o número total de
deputados — problema remetido para
uma lei complementar — também vai
aumentar em pelo menos 16, todos con-
centrados nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, com a criação do estado
de Tocantins e a transformação de Rorai-
ma e do Amapá em estados.

Pular a bancada paulista para 70,
nesse quadro, portanto, é ficar na estaca
zero, já que, mantidas as proporções, São
Paulo deveria já agora ter um mínimo de
110 deputados. A fixação artificial e iní-
qua de uma bancada paulista num deter-
minado número-teto tem origem na fabri-
cação do tristemente célebre "pacote de
abril", de 1977, com o qual o general
Ernesto Geisel pretendia aumentar o pe-
so, no Congresso Nacional, daquilo que
Tancredo Neves chamava de "os grotões
do Brasil", na época dominados eleitoral-
mente pelo partido político do governo
militar. Hoje, não há governo militar,
não existe uma Arena para ser beneficia-
da por casuísmos odiosos, e quem domi-
na politicamente os "grotões" é o
PMDB. Assim, a manutenção dessa re-
presentação falseada só interessa não ao
Brasil, mas a quem dela se beneficia
diretamente — os 292 deputados e sena-
dores do Norte, Nordeste e Centro-
Oeste, que se uniram para manter vir-
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Obscenidades

tualmente as mesmas regras do jogo, em
aliança com a maior parte dos respectivos
governadores.

É certo que esses parlamentares, so-
mados. constituem a maioria absoluta da
Constituinte — só que existe a verdade
elementar e cristalina de que os estados
que eles representam não somam a maio-
ria da população brasileira. Se agora São
Paulo e, em menor grau, Minas Gerais
são os grandes prejudicados com essa
aliança, outros estados, como a nordesti-
na Bahia, o Rio de Janeiro, o Rio Grande
do Sul e o Paraná, até por inevitabilidade
demográfica, não vão demorar a estar na
mesma situação de sub-representaçáo. A
longo prazo, num exercício de futurolo-
gia matemática, é lícito imaginar-se que
um dia todos os estados brasileiros aiingi-
rão o limite de 70 deputados — mesmo
que alguns deles tenham 80 milhões de
habitantes e outros 15 milhões. Só esse
cenário hipotético ilustra o absurdo apro-
vado esta semana pela Constituinte.

Para quem enxergar paixões regio-
nais nesse raciocínio em favor da justa
representação paulista, basta lembrar
que. por ironia, a maior cidade nordesti-
na'do Brasil não é Salvador, Fortaleza ou
Recife, mas São Paulo, e que existem
mãif nordestinos vivendo no estado de
São Paulo do que em pelo menos cinco
estados do Nordeste considerados indivi-
dualmente — Piauí, Rio Grande do Nor-
te, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Assim, os
deputados nordestinos que comemora-
ram o freio imposto ao crescimento da
representação paulista estão, na verdade,
cassando o voto de milhões de seus
conterrâneos que construíram sua vida
em São Paulo.

Trata-se, portanto, de uma questão
nacional, e não de uma questão regional.
E, como bem disse o senador Mário
Covas, "nós não estamos decidindo em
favor de São Paulo, mas da democracia".
Nossos políticos deveriam refletir sobre
isso, e nossos chefes militares, sempre tão
obcecados pela segurança nacional, que
hoje enxergam em cada dia a mais do
mandato do presidente José Sarney, de-
veriam prestar um pouquinho mais de
atenção ao assunto. Se há alguma ques-
tão efetivamente de segurança nacional,
a longo prazo, é esta.

Ricardo A. Setti é Editor Regional do JORNAL
DO BRASIL em São Paulo.

Fernando Pedreira
"(,..)Talvez nosso maior valor e nossa
função mais alta (como exilados) este-
jam em sermos a involuntária corpori-
ficação da idéia de que um homem
liberto não é um homem livre e que a
libertação é apenas o meio de alcançar
a liberdade e não sinônimo dela. Isso
ilumina a dimensão do dano que pode
ser infligido à espécie — e podemos
nós orgulhar de um tal papel. Contu-
do, se quisermos desempenhar um pa-
pel ainda maior, o papel de homens
livres, então precisamos ser capazes de
aceitar — ou pelo menos de imitar — a
maneira como um homem livre maio-
gra. Um homem livre, quando maio-
gra, não culpa ninguém." (Josef
Brodski, A Condição que chamamos
Exílio, N. Y. Review, 20.1.88.)

Os países são como os homens. Me-
lhor: a substância das nações, a matriz do
seu comportamento, reside na maneira
de ser de seu povo e de sua gente.
Charles Darwin, ainda moço, a bordo do
Beagle. esteve no Brasil e no Rio de

Janeiro, e horrorizou-se com o que viu.
"Graças a Deus, nunca mais terei que
visitar terras de escravos", escreveu ele
em carta a sua família. Terras de escra-
vos, na primeira metade do século deze-
nove. eram as terras das Américas.

O Brasil libertou-se do jugo colonial
em 1822 e faz agora em maio um século
exato que seu povo sacudiu a canga da
escravidão. Até que ponto, entretanto, se
pode dizer que somos um país livre, e não
apenas liberto? Até que ponto, nesses
cem anos de autocracia republicana e de
ditaduras mal disfarçadas ou declaradas,
aprendemos a ser cidadãos, aprendemos
a nos comportar como homens livres, a
assumir a responsabilidade dos nossos
atos, dos nossos erros e acertos, "sem
culpar ninguém"?

Uma nação vale pela maneira de ser
da sua gente, e a libertação e a democra-
cia servem, antes de mais nada, para
permitir que essa maneira de ser se revele
e se afirme em sua inteireza, em sua
plena autenticidade. Mas é preciso enten-
der que o caminho entre a libertação e a
liberdade nunca é fácil, nem está subme-
tido a nenhuma relação de causa e efeito.

Há exemplos inúmeros e tristes. Em
fevereiro de 1917, os russos libertaram-se
da tirania tzarista e, apenas oito meses
depois, começavam a mergulhar debaixo
de outra, que ainda hoje permanece. Os
países da África Negra que, nesta segun-
da metade do século, se livraram do
garrote colonial, estão hoje quase todos
submetidos a ditaduras retrógradas e re-
gimes de partido único.

"Se quisermos desempenhar um pa-
pel ainda maior, o papel de homens
livres", diz o poeta Brodski, "então pre-
cisamos aceitar — ou pelo menos imitar
— a maneira de ser dos homens livres".
Na verdade, o caminho entre a libertação
e a liberdade é difícil e árduo porque ele
é. antes de tudo, um aprendizado, uma
educação (ou reeducação), e portanto
.conseqüência de um processo que deve
desenvolver-se não fora, mas dentro de
nós mesmos. i

Em outras palavras: a libertação é a
vitória contra uma coação externa, exte-
rior. A liberdade é a vitória sobre modos
de ser. costumes, traços culturais que a
condição servil instilou no povo e no país,
e que não desaparecem facilmente.

Há quem compare os processos poli-
ticos e sociais à gravidez das mulheres
para dizer que assim como não há meia
gravidez, também não pode haver meia
liberdade. O fato, contudo, é que na
natureza e na sociedade há processos de
gestação que se interrompem e frustram a
meio caminho, por força da incapacidade
(ou da imaturidade) do organismo que os
alimenta.

O Brasil de hoje, a um século da
abolição formal da escravatura, tentando
fazer para si próprio uma Constituição
nova e instaurar-se enfim na demqpracia
e na liberdade, é mais um patético exem-
pio das dificuldades que uma nação pode
encontrar dentro de si mesma, no cami-
nho de um regime verdadeiramente livre.

De 1888 para cá, tentamos e falha-
mos sempre. Recaímos uma e outra vez
sob o guante militar ou sob a tutela do
paternalismo populista, ou sob ambos.
Tornamo-nos sem dúvida considerável-
mente mais ricos, mais abertos e menos
retrógrados, mas, em diversos pontos
essenciais, não há exagero em dizer que
pioramos em vez de melhorar.

Os cidadãos brasileiros (se é que
podemos chamar-nos verdadeiramente
de cidadãos) são hoje mais dependentes
do que nunca da tutela do Estado pater-
nalista, sua economia e sua vida privada
submetidas cada vez mais ao domínio de
cartéis, monopólios e burocracias diver-
sas. Somos, com certeza, mais livres nas
roupas que usamos e nas palavras (pobres
e grosseiras) que empregamos, mas so-
mos na verdade, em substância, prova-
velmente menos livres do que éramos, ou
podíamos ser há trinta ou sessenta anos.
sob Juscelino ou sob os vetustos oügarcas
da República Velha.

Tudo o que há de patético e até de
obsceno no atual quadro político vem
daí. Recem-saímos de vinte anos de dita-

Uma lei 
para 

Sarney

Wilson Figueiredo

e alguma coisa pbde dar errado —
94Jr adverte em tempo a Lei de Murphy

dará. Tanto faz como tanto fez o
presidente Sarney alegar em sua defesa o
desconhecimento da lei e do seu autor,
que não é constituinte. Não terá escapa-
tòria. Com 4 ou com 5 anos, a premissa
vple para qualquer um: JS acabará nos
braços da conclusão.

Ainda que não tivesse sido formulada
a! lqi, se alguma coisa pode dar com os
burros n'úgua —e certamente dará — é o
gjverno Sarney..Ele dirá depois, lavando
as mãos. que a culpa é da lei e do seu
autor, que ele conheceu em má hora.
Entre Um mandato de 4 e um de 5 anos, a
diferença (em tesé) é apenas de um ano.
Tratando-se de governo, no entanto, o '

3strago 
é incalculável. Nada se fará nesse

íeio-tempo. Não se pode 'é calcular o
ue fará o povo, se 'dispuser de dois anos
ara externar a sua "insatisfação. É certo
ne fará muita coisa.

Enganam-se redondamente ministros
rhilitares e civis que consideram 5 anos de
rhandato igualmente bons para governan-
tes e governados. Militares sempre

acham cedo demais para eleição, c, em
particular, para eleição presidencial.
Ponto de vista. Desde 1964, desaconse-
lliam esse mau hábito popular. Recomen-
dam invariavelmente o prazo de carência
para assegurar prioridade de tratamento
â crise econômica. Enquanto isso, as
dificuldades vão aumentando, mesmo
sem eleições.

No tempo das diretas-já, os militares
davam a sua palavra de que nada tinham
contra a eleição direta, exceto a oportuni-
dade. Mais adiante, tudo bem. Já esta-
mos bem mais adiante, e eles continuam
onde estavam. Nada contra, mas também
nada a favor. Esperando a oportunidade,
em vez de criá-la. Os constituintes bem
que poderiam se lembrar de resolver o
impasse declarando que, para eleição,
qualquer oportunidade é melhor que ne-
nhuma.

A insistência dos militares em opinar
sobre eleições, sem ser pela boca das
urnas, já devia ter sido entendida como
insinuação para serem, pelo menos, vo-
gais na justiça eleitoral: consoantes civis e
vogais militares.

Vai ver, como se diz por aí. os
militares evitam confessar, por delicade-
za e consideração, que convém adiar a

oportunidade porque Leonel Brizola, pa-
ra não perder a vez, chegou cedo demais.
Começou muito antes.

Pode ser também cuidado especial
dos ministros militares para poupar do
pior o PMDB. que está em passo de
estrada para ser uni novo PFL nas próxi-
mas liquidações, melhor, eleições. Elei-
ção, quanto mais cedo, melhor. Até para
o PMDB. A sucessão presidencial deste
ano já está atrasada. Nesse assunto, po-
rém, antes cedo do que tarde. O trem da
história nunca passa no horário.

Para o PMDB, a possibilidade de
vencer é maior hoje do que amanhã.
Melhor, a de perder é menor agora do
que em 89. Fala-se em geral no presiden-
te Sarney como o grande interessado nos
5 anos. Quem mais precisa de prazo, no
entanto, embora não o diga, é o PMDB.
Sarney já está perdição. Se alguém tem
tudo para não dar certo, é ele. Percebem-
se às vezes em Sarney laivos de Luís XV.
Só falta proclamar-se numa 6a-feira: "Eu
sou a transição." Outros, porém, mais
atentos acham que Sarney está mais para
Luís XVI. Pontos de vista.

F.m sinal de consideração pela neu-
tralidade do raciocínio, pode-se admitir
que a proposta militar para dar 5 anos a

Sarney não seja pelos bigodes presiden-
ciais, mas pela transição mesma. O pró-
prio presidente tem dito que não é uma
quota pessoal. Se fosse, pediria logo os
seis anos. Dando de barato que seja
realmente interesse público, pode-se per-
guntar numa espécie de gargarejo para
limpar a voz: que faria Sarney com os 5
anos? Nada de útil ou aproveitável. Se
alguma coisa tem que dar errado, é certo
que dará. E logo.

Já que não é por ele, admite-se que
seja por ela. a sucessão. Não se empres-
tam 5 anos a um político, porque ele não
devolve o troco. Teriam que ser dados a
fundo perdido. E nós, como ficaríamos?
Não preocupa o presidente a fatalidade
de sair. mas inquieta-o a que porá outro
no seu lugar. É inevitável. Brizola e Lula
são bons para assustar burgueses. A de-
mocracia, porém, é um entra-e-sai, desde
que não se interrompa o fluxo e se
respeite a vontade do eleitor.

O argumento a que se agarram como
náufragos o obsessivo presidente e seus
incríveis ministros militares é o de que.
ficando a sucessão para 89, Brizola estará
derrotado. Mas não se explicam direito.
Como é que. não podendo vencê-lo este
ano, pretendem derrotá-lo no ano que

dura militar e o que a libertação nos põe.,
gritantemente diante dos olhos é a nossa
própria contraditória maneira de ser. a
nossa meia gravidez democrática, sempre
mais próxima de um aborto do que de um
parto bem-sucedido.

O desejo de liberdade é razoavel-
mente intenso e generalizado, mas o vezo
e o costume da dependência e da subser-
viéncia diante do poder estão de tal modo
entranhados em tantos setores da socie-
dade que o país, na verdade, avança para
trás. Os ruídos, o vozerio, a gritaria'
imitam a democracia; mas a substância
do debate, as vozes e os pleitos dominan-
tes carregam em si a nostalgia da senzala,
o temor mal escondido da liberdade e da
independência verdadeiras.

Nada haveria a estranhar, nesse pas-.
so, quanto aos militares (os quais, por,
isso mesmo, numa democracia, deveriam
manter-se disciplinados e mudos). Embo-
ra, possam, às vezes, combater pela liber-
dade (como o fez, na guerra, a Força
Expedicionária), os militares, por defini*.,
ção, não são homens livres. Eles'
cumprem ordens, obedecem fielmente ao •
comando severo e estrito da hierarquia.
Desde o colégio militar até o túmulo, são
teúdos e mantéúdos pelo Estado. Esta
honesta condição dos militares, aliás, é o
que explica por que, durante os seus vinte-
anos de domínio, tanto cresceram os
números e os privilégios das nossas hoje '

medonhas burocracias estatais.
Para os militares, de fato, depender

do estado, sustentar-se dele e nele. desde
o berço até a cova, é o normal e o correto
(e no seu caso não poderia mesmo ser de<
outro modo). O mal, entretanto, é que'
essa maneira castrense de sentir e de ver
tornou-se no Brasil uma febre nacional
que alcança desde o mais modesto polítj;,,
co municipal até os ricos pelegos da
FIESP paulista, e é talvez hoje mais forte
do que nunca entre os constituintes, que
estão recriando as nossas leis e as nossas'
instituições supostamente novas.

O Estado inchado sustenta uma mui-
tidáo sempre crescente de funcionários e
burocratas. O estado tudo regula, mete-'
se em tudo. faz da economia do país unia"
vasta rede de monopólios, cartéis, reser- •
vas de mercado, favorecimentos e prote-
ções diversas — tudo isso, é claro, sob a-
administração esperta e o controle ladino -
dos donos da República: o presidente e.,
seus políticos que se puderem, enquanto,
puderem, vâo ficando. ,t>

A Viúva é rica e tem as tetas gordas."
Talvez por isso tantos brasileiros reluteoL
tanto em assumir sua responsabilidade de- :
homens livres. Mamar é melhor.

vem? Pelas urnas? O tempo é pouco para
inverter as condições políticas, e longo
demais para Sarney coçar-se civicamente.
Como é que sabem que Brizola venceria
este ano?

Trata-se. evidentemente, de hipóte-
ses. Desde que seja candidato e haja
eleições, Brizola pode eleger-se. Qual-
quer um pode. Nem o cálculo político é
uma exceção. Com base nos últimos três
anos e na Lei de Murphy. o Brasil em
1989 estará muito pior e Brizola muito
melhor. Seria inesquecível o centenário
da República. Tudo que pode dar errado
não deixa passar a oportunidade.

Desta vez. ninguém poderá acusar
Brizola de praticar o velho quanto pior,
melhor. O suspeito é agora o presidente,
que apostou os seus trunfos militares nos
5 anos.

A maioria absoluta e o parlamenta-
rismo não receberam tantas provas de
consideração na Constituinte por amor
dos políticos aos grandes princípios, e sim
pelo mal que possam fazer à candidatura
Brizola e. por extensão do preconceito, o
bem que resulte para a democracia. Tudo
pode acontecer, mas eleição é apenas
uma oportunidade para Brizola eleger-se.
Conta também a hipótese de que seja

uma ótima ocasião para derrotá-lo. Nãp,n
há meio mais confiável e insuspeito.

Só a maioria e o parlamentarismo,
juntos ou separados, podem impedir Brk •
zola de chegar aonde o situou o raciocínio-
dos ministros militares: a vitória este ano'.'''
Armas democráticas, mas. guerra é guer-
ra. O parlamentarismo desta vez ofere,-,,,
ceu-se para dupla utilidade: tanto se"
propõe a impedir que Sarney faça mais
besteiras, quanto a dissuadir o impetuoso'r
Brizola. Caiu do céu o parlamentarismo,"'
se é possível vir de tão alto uma soluçáòvJ
para atender, na medida exata, os inte-
resses inferiores.

Se essas duas armadilhas — o segun-
do turno e o gabinete — não conseguirem
barrar Leonel Brizola, seja então o que 

'
Deus quiser — contando que seja pela
vontade dos eleitores. O voto do powY'
merece ser considerado o voto de Deus,
tendo em vista que a voz de um já é aceita '
como a voz do outro. Se se admite a*
hipótese de Brizola vencer, então quanto ,
mais cedo entrar, mais cedo sairá. Uma
boa razão suplementar a favor dos que
defendem mandato de 4 anos. Outra:
com 4 ou com 5 anos, a sucessão vai
começar imediatamente. Assim que os
constituintes pingarem o ponto final da-
constituição. E não é sem tempo.
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Tutela militar volta com Sarney e a Constituinte

. ;
MarbosSá Corrêa——

Nem com cinco anos ile mandato o
presidente José Sarney inaugura a ferro-

.Via Norte-^Súl! mas com três anos ape-
itas seu governo deixou pronta e funcio-
nnndò | lit^ha circular da transição, pela
qual o jia(s, com ó míninio de solavancos,
saiu em 1985 de um regime militar em
que os generais apitavam cada vez menos
para chegar em 1988 a um regime civil em
que eles mandam cada vez mais.

Essa obra de engenharia política bía-
silcira, ao contrário de outros projetos
pessoais de Sarney, a Constituinte iniba-
lha para consolidar, através de uma par-
ceria que certas coincidências da semana
passada revelam com a candura dos ins-
tantàneos fotográficos. Para assustar os
constituintes em véspera de decisões so-
bre mandato e sistema de governo, o
presidente aproveitou a formatura de 180
guardas-marinha, na Ilha de Mocanguê, e
ensinou-lhes que "a democracia nao é
fácil", que "as forças civis responsáveis
pela democratização do país estão dividi-
das" e que, como o Almirante Barroso,
"é preciso sustentar o fogo que a vitória
será nossa". Em contraste, disse Sarney,
"as Forças Armadas tem tido conduta
impecável, de unidade, de coesão, de
compreensão, de sacrifício"...

Etc. A calma na caserna foi preserva-
da. no ano passado, graças à ajuda de um
aumento de 110% para os militares,
quando a insatisfação com o efeito da
hemorragia inflacionária sobre os venci-
mentos começara a atiçar entre a oliciali-
dade erupções de indisciplina, como a
invasão da prefeitura de Apucarana pelo
capitão Luiz Fernando Walter de Almei-
da, ou a ameaça dos capitães Jair Messias
Bolsonaro e Fábio Passos da Silva de
plantar bombas em quartéis.

Na mesma semana em que Sarney
levava a crise política para bordo do
navio-éscola Brasil, os constituintes "se
"esqueciam" cm Brasília de mexer nas
isenções fiscais dos militares, omitindo
palavras estratégicas no parágrafo 10 do
artigo 51. que regula a incidência do
imposto de renda sobre os soldos. As
imunidades de juizes c até de parlamcn-
tares no trato com o Leão foram abolidas
pela Constituinte, enquanto as dos milita-
res passaram ao encargo da Receita Fe-
deral. que supostamente através de inter-
pretações ardilosas de funcionários muito
valentes terá de fazer na prática aquilo
que a "assembléia soberana", como diz o
deputado Ulysses Guimarães, não fez na
lei.

O recuo da Constituinte, que come-
çou cheia da veleidade de mexer em

privilégio de militares e lhes cassar a
tutela sobre a política nacional, é perfei-
lamente simétrico aos movimentos de
Sarney, que desde o primeiro dia de
governo — aliás, desde a véspera da
posse — escorou seu direito ao inunikito
presidencial na retaguarda dos ministros
militares, especialmente o do Exército,
general Leónidas Pires Gonçalves. Só
variou o tamanho do mandato. Na noite
de 14 de março de 1985, quando o
presidente eleito Tancrcdo Neves foi in-
ternado ás pressas, Leónidas estava ali
para garantir que Sarney se empossava,
ainda que fosse pelos poucos dias então
previstos para a bota-fora do presidente
João Figueiredo e a convalescença de
Tancrcdo.

"A Constituição é Sarney", anunciou
Leónidas ao generais, na primeira rcu-
nião de Alto Comando que presidiu co-
mo ministro do presidente trocado. De-
pois, com Tancrcdo morto, para calar os
boatos de que era preciso convocar elei-
ções presidenciais ainda em 1985. Leóni-
das — ecoado pelo ministro da Marinha,
Henrique Sabóia — defendeu a doutrina
de que cumpria aos políticos "respeitar a
Constituição e o cronograma da Aliança
Democrática". Esse "cronograma" era
— ou soava na ocasião, sem que o
general retificasse — como uma referên-
cia tácita ao mandato de quatro anos que,
aliás, o próprio Sarney iria mais tarde
endossar explicitamente, no discurso so-
Iene em que anunciou a mensagem de
convocação da Constituinte.

sente, atribui a Sarney seis anos e, no
futuro, poderá lhe atribuir qualquer coi-
sa. Portanto, estão fazendo política pura.

Mas esse é um problema que aparen-
temente foi resolvido pelo atual regime
na noite da internação de Tancredo,
Leónidas foi à Granja do Ipê, com uma
comitiva de políticos, consultar o chefe
do Gabinete Civil de Figueiredo, Leitão
de Abreu, sobre a investidura do vice.
Dias depois, diante de uma pergunta
sobre a inconveniência dessa presença

A memória traiu

Ulysses quando

relembrou 1969

Cinco anos são

fixação pessoal

do presidente

Sarney só resolveu promulgar o man-
dato de cinco anos em maio de 1987,
inventando o que já loi definido pelo
professor Mário Henrique Simonseri co-
mo "renúncia 110 mercado a termo". Ou
seja, "abriu mão" do direito de governar
a partir de 1990, que lhe confere a
Constituição vigente mas em processo de
desmonte, com o mesmo personalismo
do presidente Jânio Quadros abrindo
mão, em 1961, dos quatro anos e cinco
meses finais de seu mandato.

Embora os cinco anos sejam uma
idiossincrasia pessoal do presidente da
República, ganharam a adesão ostensiva
c imediata do general Leônicas, junto
com os ministros da Marinha e da Acro-
náutica. Nisso, eles defendem o chefe,
não a ordem constitucional que, 110 pre-

E jamais lora antes objeto de desagravo,
sinal de como a relação com militares já
foi menos cerimoniosa 110 pais.

Aplicado por Ulysses aos ministros
da Junta o termo é até fraco pois esses
foram tudo, menos "hesitantes", que
segundo os dicionários é a marca dos
patetas. Na sua rápida passagem pelo
governo, armaram a ditadura de instru-

fardada num conclave de paisanos, o
ministro Celso Furtado explicou: "Ele
não estava ali como ministro militar, mas
como ministro político". A fórmula pc-
gou c foi vista há poucos dias na boca do
ministro da aeronáutica, brigadeiro Mo-
rcira Lima, que — justificando uma reu-
nião dos ministros militares onde eles
concluíram "que as eleições este ano
trarão dificuldades insuperáveis" capazes
de afetar "as instituições e a governabili-
dade do país" — ainda a enfeitou com o
paralelo: 

"Os professores, os sindicatos
também não se manifestam?"

Sim, mas não têm porte de arma, ou
seriam vistos como guerrilheiros. A 110-
ção de que o papel político e a interven-
ção do Urutu podem se distinguir tão
bem nas atividades dos ministros milita-
res. pela simples troca do terno pelo
uniforme, exige a mesma credulidade que
ampara, há 50 anos, a histeria do Super-
homem. A redação do Planeta Diário
sabe tudo sobre ele, menos que é o
repórter Clark Kent.

O perigo dessa dupla identidade, na
vida real. ficou patente quando o depu-
tado Ulysses Guimarães, na Quarta-feira
de Cinzas, chamou de "três patetas" os
chefes da Junta Militar de 1969, que
tomou o poder na doença do presidente
Costa e Silva. É um episódio rico em
equívocos. Para começar, tudo indica que
Ulysses foi traído pela memória e errou
de apelido. Ele pertencia, por antiguida-
de, aos ministros militares de Jânio, que
tramaram e não conseguiram realizar o
golpe para impedir a posse do vice-
presidente eleito, João Goulart. E foi
dado por um conspirador que se decep-
cionara com suas hesitações, o jornalista
Prudente de Moraes Netto, homem afá-
vel, mas espírito crítico e independente.
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Veja tirando da parede de seu gabinete,
ris vésperas de assumir a pasta, por in-
compatibilidade política, a fotografia do
brigadeiro Délio Jardim dc Mattos, que
ainda era o minisi.ro em exercício, Délio.
na ativa, defendia a honra da corporação
de modo mais eficaz — impedindo que
houvesse tortura nas dependências de
unidades sob seu comando. Assim, o
ministro de uma fase de tirania foi desa-
gravado. O da ditadura branda, não.

O problema com a participação dos
ministros militares na política é de defini-
ção, porque eles acabam acumulando as
prerrogativas de falar como políticos e
ouvir — ou se ofender — como militares.
Na política, onde reina a controvérsia e
i|s relações hierárquicas não se regem
pela fixidez das estrelas militares, ser
atingido por um "pateta" 110 meio da
confusão é de uma banalidade que sequer
dá notícia. Nos ministérios militares, dá
crise.

Ou simulação de crise, que é especia-
lidade tática do governo Sarney. A evi-
dência de um certo artifieialismo nas
tensões militares está em que, fora as
ameaças de insurreição por causa dos
soldos no ano passado e os estilhaços de
discursos feitos pelo presidente em visitas
a bases, o típico interlocutor de generais
atualmente não é mais a vivandeira de

Vivandeira do

governo é que
ronda general

méritos como a pena de morte c o bani-
mento, sem falar na aplicação rotineira
do AI-5 que lhes caiu nas mãos. 1'ortan-
to. eles arruinaram a Constituição do
próprio regime militar — e foi isso que
Ulysses, com excessiva complacência,
qualificou dc patctièe: a intervenção poli-
tica dos ministros militares de Costa e
Silva, não a sua atividade profissional, de
que por sinal Ulysses c o resto do país
provavelmente não se lembram, nem está
em julgamento.

Mas é como chefes das Forças Arma-
das que eles foram ruidosamente desa-
gravados, numa saraivada de ordens do
dia e manifestações feitas para acuar o
presidente da Constituinte. Nelas, houve
pelo menos um flagrante de ambivalén-
cia, senão de insinceridade. O ministro
da Aeronáutica. Moreira Lima. correu
em defesa de seu antecessor distante com
um documento de circulação interna cm
favor do Márcio Souza Mello, o brigadei-
ro da Junta. No entanto, em março de
1985, ele se deixou fotografar pela revista

quartel, mas a vivandeira de ministério.
Esta semana, por exemplo, enquanto
ainda se acreditava que o sistema de
governo fosse votado hoje. o deputado
José Geraldo, do PMDB. foi ao Forte
Apache buscar a aprovação expressa do
general Leónidas á adoção do parlamen-
tarismo. desde que Sarney fique cinco
anos no palácio do Planalto. Se fosse
mero palpite do general, nada a obstar,
pois sua opinião muda como a de qual-
quer cidadão que lide com questões cons-
titucionais por instinto ou conveniência',
já que não está profissionalmente obriga-
do a entender da matéria. Dias atrás.
Leónidas era presidencialista. Em de-
zembro de 1985. numa entrega de espa-
das a gencrais-de-brigada, declarou:"Não temos diretas para presidente em
1986. Confio 110 bom-senso e patriotismo
do povo".

Há pistas, também, mostrando que a
relação do governo com seus ministros
militares é dc mão-dupla. Às vezes, são
os militares que mandam nas prioridades

políticas de Sarney — como na reunião
ministerial de 27 de agosto de 1987,
quando Leónidas dinamitou o plano eco-
nômico do ministro Hrcsser Pereira, para
vocalizar a insatisfação de sua tropa com
o arrocho salarial. Ou quando o brigadei-
ro Paulo Roberto Camarinha, chefe do
Estado-Maior das Forças Armadas, ten-
tou em circunstâncias parecidas, semanas
atrás, sitiar o sucessor de Bresser, Maíl-
son da Nóbrega. na mesa do Palácio da
Alvorada em què o ministro da Fazenda
propunha o congelamento da URP para
os funcionários públicos civis c militares.
Nesses casos, eram pressões de baixo
para cima que arranhavam a autoridade
do presidente, embora ele costume se
queixar apenas dos políticos como obstá-
culos à sua administração. Corno não é
concebível que Sarney nomeia reiterada-
mente para a Fazenda adversários de sua
política econômica, o fato é que não só os
partidos, mas também as Forças Arma-
das, já peitaram com sucesso as diretrizes
do governo.

Mas, em discussões políticas, acontc-
ce o inverso. Não só Leónidas, como o
chefe do SNU general Ivan de Souza
Mendes, já foram advertidos pelo gover-
110. ao se deixarem fotografar pela im-
prensa confraternizando com caciques do
PMDB cm momentos de disputa mais
acirrada. Uma delas, quando a Comissão
de Sistematizaçáo votou, no fim do ano
passado, quatro anos para Sarney. Por-
tanto, os ministros militares tanto condu-
zem a política quanto s'c deixam conduzir
por ela. Nessas horas; o rumor de golpe
mal disfarça o sotaque oficioso, que dimi-
nui a sua gravidade.

O risco de um golpe. 110 Brasil, está
paradoxalmente contido cm uma fraque-
za estrutural do regime civil — que é a
rotinização da tutela militar, dez. anos
depois de demolida pelo autoritarismo do
presidente Ernesto Geisel. Governo de
transição, 110 duro, foi o dele. Em 1988. o
que existe no Brasil pode ser melhor
definido pela rendição lenta, gradual e
segura dos civis aos tabus jurisdicionais
das Forças Armadas — fenômeno que
aos poucos ganha até recònccimento aca-
dêmico. Nos Estados Unidos, o brazilia-
nista Alfred Stepan anuncia, num livro
novo, que os generais, sob Sarney. estão
no poder. Aqui. o professor José Murilo
de Carvalho, nos Cadernos de Conjuntu-
ra do Iuperj, previu que a Constituinte
falharia clamorosamente. por medo. 11a
tarefa de limitar a autonomia com que os
militares exercem funções crescentes
dentro do governo — por exemplo, 110
SNI ou 110 Conselho de Segurança Nacio-
nal. Enfim, até o presidente Sarney j.i
avisou aos guardas-marinha que "quando
se organizam grupos para coagir, para
atingir a liberdade, o estado de direito
entra em crise".
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ilefesa da patria e a garantia (
res constitucionais, da lei e da
Projeto da Comissao
Sistematiza<jao

"As Forgas Armadas, co,
ptla Marinha, pelo Exerciu
Aeronziutica, sao instituigoes
ptrpianentes e regulares, or
com base na hierarquia e na c
sob a autoridade suprema do p
daRepiibliea, e destinam-se a
pa\ria. a garantia dos poderes
cimais e. por iniciativa de u
da lei e da ordem" (art. 16'/

Sabóia

Você vai ver, a partir de amanha, sempre as

22:30 horas, o mesmo programa exibido pela

CBS dos Estados Unidos

I IDIW
MEU IRMÃO, MEU SANGUE

Olá 21, SEGt.»fôü>Â«FEiRAr~ Uma hora e meia do susperi3e. Dois gêmeos idênticos vivem
vidas opostas: um é rico e famoso; o outro, criminoso e psícepata.

OUÇA O SEU CORAÇÃO

IDIA 

22, TERÇA-FEIRA — Com Kate Jackson, a Pantera do famoso seriado de TV. Uma

história romântica, com muito charme e sofisticação.

mir ¦- t í «tf*.' • . *» íDIFÍCIL DECISÃO

DOIS AMIGOS E UM AMOR

DIA 24, QUINTA-FEIRA—Peter e Dan eram amigos de infância, até que uma linda mulher

surgiu entre eles, colocando-os entre a lealdade e a paixão.

ái l# FILHOS TROCADOS

DIA 25, SE;;TA-FEíRA — Dramática história da trcca de dois recém-nascidos num ber-

çário. Urna doença grave em um deles força a identificação e coloca os pais diante de um

drama de consciência.

REDE MANCHETE

No centro da

polêmica, a

lei e a ordem
No início havia duas concepções

antgônicas sobre a maneira como os
militares podem intervir internamente
(a defesa externa do país é ponto pacífi-
co, embora a terminologia varie de
"independência, soberania e integrida-
de territorial" a "defesa da pátria").

A proposta da Comissão Afonso
Arinos não previa intenenção das For-
ças Armadas para defender a lei;e a
ordem, ao contrário da proposta' do
Ministério do Exército.

Houve discussão na Subcomissão
de Defesa do Estado, da Sociedade è de
sua Segurança e na Comissão de Orga-
nização Eleitoral e Partidária e de Ga-
rantia das Instituições, na Comissão de
Sistematização e, é claro, em corredo-
res, gabinetes, almoços e jantares. AIo
final, recaiu-se na proposta do Ministé-
rio do Exército, distribuída entre ws

jLeõnidas

cojisf/íu/nfes, nos dias Se 9 de abril do
ano passado, pelos coronéis que fazem
na Constituinte olobby da Força:
Comissão Arinos"As Forças Armadas destinam-se a
assegurar a independência e a sobera-
nia do país, a integridade do seu territó-
rio. os poderes constitucionais e, por
iniciativa expressa destes, nos casos
estritos da lei, a ordem constitucional."
Projeto Cabral (feito a par-
tir do trabalho das subco-
missões e das comissões)

"As Forças Armadas destinam-se á

Moreira

defesa da pátria e à garantia dos pode-
res constitucionais, da lei e da ordem."

Projeto da Comissão de
Sistematização

"As Forças Armadas, constituídas
pela Marinha, pelo Exército e pela
.Aeronáutica. s;io instituições nacionais
ptr/nanentes. e regulares, organizadas
C(im base na hierarquia e na disciplina.
sob a autoridade suprema do presidente
da República, e destinam-se à defesa da
pá\ria. à garantia dos poderes constitu-
cirnais e, por iniciativa de uni destes,
da ki e da ordem" (art. 167).

Stepan diz que militar mantém poder

Deborah Berlinck

NOVA IORQUE — O Brasil é hoje
o único país da América Latina que, sob-
regime civil, mantém os militares com os-
mesmos poderes de 20 anos de ditadura.
A conclusão, com base em forte do-
cumentação e em várias entrevistas, está
no último livro do brasilianista Alfred
Stepan, Rethinking military polities —
Brazil and the Southern Cone (Repen-
sando a política militar—Brasil e o Cone
Sul) publicado recentemente nos Esta-'*
dos Unidos e que será lançado dentro de
algumas semanas no Brasil.

Diretor do Departamento de Rela-
ções Internacionais da Columbia Univer-
sity e especialista em doutrina militar no
Brasil desde o golpe de 1964, Stepan —»
autor de um clássico dos anos 70, Os-
militares no poder— aponta duas razões.
principais para o que chama de total falta
de controle dos civis sobre os militares da
Nova República: a completa acomoda-
ção, por parte do governo Sarney, e a
desinformação dos políticos e civis sobre
assuntos militares.

— O governo Sarney, em três anos
de Nova República, não propôs ou se-
quer especulou publicamente sobre novas
formas de os civis aumentarem seu poder
sobre os militares, ao contrário de países
como Argentina, Uruguai e Espanha —
afirma. '

Recuo — A autonomia dos milita-
res na Nova República, segundo Stepan,
é flagrante e tem como base a seguinte
constatação: de questões como a reforma
agrária aos debates na Constituinte, os
militares, mesmo fora do poder, têm
conseguido preservar todas as suas prer-
rogativas, dando, quase sempre, a pala-
vra final sobre assuntos polêmicos. Ste-
pan cita como exemplo a fracassada ten-
tativa de alguns grupos na Constituinte
de mudar o papel das Forças Armadas 11a
futura Carta, de modo que os militares se

Alfred Stepan

encarregassem apenas da defesa externa
do país e não mais dos conflitos internos.
Intimidados pela reação dos ministros
militares e pela pressão do governo Sar-

1 ney, os políticos, temendo o confronto.' recuaram.
E mais uma vez, os militares

conseguiram deixar o texto do projeto da
a nova Carta vago, o bastante pára que eles
f,-, possam tomar suas decisões sem estar

, violando a Constituição — diz Stepan.
Controle — Sarney acomodado

— o controle das Forças Armadas sobre a
promoção de seus subordinados é outro
fato para o qual o brasilianista chama
atenção:

O presidente Sarney assumiu o
poder ratificando todas as promoções de
militares negociadas pelo antigo regime,
sem discuti-las. Em três anos de governo
civil, eles conseguiram manter o controle

sobro a maior parte do espaço político
que conquistaram durante 20 anos de
ditadura.

O caso do coronel Ustra, adido mili-
tar dalembaixada do Brasil no Uruguai, é
citadcno livro como outro exemplo de
como bs militares ainda detêm poder
polític(i. mesmo fora do poder. Acusado,
durante a visita oficial de Sarney ao
Urumui. de ter torturado a deputada
Bete Mendes (PMDB-SP). Ustra toi
mantido no cargo pôr força de uma nota
do ministro do Exército, contra a vontade
dos políticos.

Envolvimehto — È a força dos
militarei no governo Sarney. segundo
Stepan. é justamente esta: utilizando-se
de prerrogativas da época da ditadura,
eles garantem o domínio e a informação
quase què exclusiva em questões funda-
mentais como segurança nacional, estra-
tégias de defesa e indústria bélica.

— Além disso, a ausência de um
Ministério da Dèfesá controlado por um
civil, e a ifcio participação do Congresso
Nacional è dos partidos numa analise
rotineira dás questões de defesa, faz com
que hoje no Brasil não exista um especia-
lista civil em questões militares que não
esteja diretamente empregado pelas For-
ças . Armadas - argumenta o escritor.

Democracia nenhuma 110 mundo
mantém seis .ministros militares, todos da
ativa, como o novo governo civil brasilei-
ro. Muito''Menos mantém o chefe do
serviços de irfformações (general Ivan de
Souza Mendès, do SNI) com status e
força de ministro. 110 gabinete presiden-
ciai. Com tantas prerrogativas, os milita-
res. sustenta o brasilianista, acabam se
envolvendo em questões políticas, sem-
pre com o argumento de que é preciso
garantir a estabilidade do regime. Ste-
pan, numa comparação com a Argentina
e o Uruguai, afirma que o Brasil, por
essas razões, "está 110 limite de não. ser
uma democracia".
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Estes preços s5o válidos para pagamentos à vista até o dia 26/03,«a ou até terminarem os nossos estoques Após
este penoíjo voitarâo aos seus valores tabelados ou congelados
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• 
q
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PREÇOS REMGIOSAMEBÍTE BAIXOS

Aproveite.

Arroz agulhinha DE: POR:

Alazão, kg  J&$0 
'

Feijão uberabinha Chileno, kg  J9&Q:

Arroz Lanceiro, kg  ^00:

Arroz macerado
Disco ou Sinco,

kg  52,OO

$r=&~
425,00

gmmmím
Manteiga Mimo, 200g

presunto cozido especial, kg

Queijo lanche especial, kg

Salsicha especial, kg

8,C

S25i0?

Fubá Disco, kg

Farinha de mandioca Disco, kg

^22f8tT

08,50

m**.< ¦•m»¦

Shampoo Palmolive, 500ml

\ Absorvente Disco,
A^vrScr y.) embalagem com

DE: POR:
-Í92,90 157,(3

POR:

Salaminho Prenda, kg S^OjOCT

Lingüiça de puro lombo Disco, fina, kg J245í0a

10 unidades  59^50:

Desodorante cashmere Bouquet,
spray de 90ml

uiv.DE CARNES DE
Galinha, kg 95^0

Frango fresco Disco, kg 155*0©:

PANIPKAÇAO p eONFCITOS „ 
de

Pão coió, pacote de 500g ^OjOOC

Sonho com creme, unidade Ü^OOC

Broa doce de milho, 500g 56,00

Rosca doce de milho, 500g 36,CO

POR:

POR:

Creme dental Kolynos

LRIA
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^~ 

~ 
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^ p 

'BruroVel^

^ 
A $upcrprodu{.V> tic A/<fo, que j.1 vivcii nioinentos dc ?'*:¦¦ 

'* ^^ 
¦'.'i

tensfio, quanao n mezzosoprano Joann Cirillo, a AnimJris, saui fW ,,-v,y V-t*.- '%&k
do palco do Tcatro Municipal dcbiuxo dc v aia, teve na scxta- 

Jljlwf ' 'ijffflj^'

i» ^fapMBSL havi'a participado do programa Sent Centura'da TVIi] elogian- "•>*^ jmg¦ I *?<*%> y .m[ ». &, ,» a9 iJ^jlBlb' do Joann Orillo e tambfim o tenor Samuel Tacts, tlispcnsado do ;^ro.v!i§f<f. %¦¦ > '¦•¥*:>¦ ¦ d"':/j0 1®? '
:^fi. ',,fi C v- Spfs'i : 

Jh^SHIHIHBh l''c,1co da 6pera, entrou no gabinctc do diretor dc opera do \J||HHFVQhK^!Sw^pVHbiMHB n '"¦ ' >• SI''
S '^ri;ii'ffi'' ^' w Rfli Municipal, l ernando Hieiido. e. depois dc uma siiria diseussfui. S ¦ jfll&

' %'i''M afej.t ?*&&$ £' teuton agredi-lo fisicamente, sendo c.mtida por v.irias pessoas. S» !sf _ PgHHP^t^^^J^SBSjHKra ^iSKf, |pp ^

a M- 
'IprifF y- ||# £¦'<• ^^Pf^Pllr^^^MlffTBrlFTrffW ^c Samuel Tacts, dizia aos hcrros que clc estava querendo <£*. TjV '

a I I •' V ( %&% 
?< III pill destruir o tenor, mas que. antes disso. cla iria dcMrui-lo.

• .vV.S- 
' 

j||fp' 
' 
||| r.' ' 

l||p«HS^^ :'->i§X; "Muito cxaltada e fora dc sen estado normal, cla tcntou „ ,' ,ff "•% <JjJk®R.-h

SwPms num grau de desespcro tao grande ncssc dia que (oi fnlar na ^ .
^ ^ ^ televisao que l>avarotti nSo tent tnusicalidade. que Samuel Tacts 

^ ^
a'^K.:' diretor de rtpcra do .Teatro Municipal cxplicou que
4M mm %&*¦* Samuel Taets fez alguns ensaios para a primeira produijap de /»/| •
¦¦¦LiSiJroE <* m| If A/cfa no R.o, "mas foi protestado pelos maestros Isaak Karab- y» ft fl f\f~1 f*fi f\ TThfl T*ff fl CIH/IiI II f*f%

,. ®$*1 I' chevsky e Komano Gandolfi, que concluiram que ele nao tinha I V%A/ KA/\J \A/yy \A/\J f/vl'l vf/ 11/15 11 V\J I WV\s\J
. 

Mr um 
bom prcparo musical^. Revelou que Teresa Dal Njtgro ^ ^ h; n tlniri* I d ai a'; 

^ 
A ti d- 9h. 1. i I "|ti

•* *• ' fazer um teste com ele". dorcsdoCondominio Novo Leblon, na Barrada doa<;6es sob a supervisao.da copuienadora dj
^Br W Bicudo tem em miwwina carta do regente Tullio Cola* Tijuca, ondc resident scis mil pessoas. os quase coletas extcrnas, licir Maria Rut/, mSe do'• cioppo. revelando os motivos pelos quais Taets foi vetado na 400 doadores prtooreionaram uma coleta de jovcm hemofilip Majcelo, 26. I'm placar afixa|

B* $$*[ 
l9| "Aprts 

muito trahiilho. chegamos ate o ensaio gcral. tendo Congo de I lematp|ogia Santa Catarina. dos doadorcs. com a preocupaqaodc haffr o record!
!^p;. ^|H sido demonstrada completa impossihiliilade de prosseguir com hemofilicos Uste total rcpresenta novo recorde ja fabric,^dc reiidas |;j|6. de Friburgo. que tevl

a execu'tanudo forte c^dcsaf'inado''. { cluhe <l.^> c.m.l..iniiiio seniu de ccntro de a^'va^^^Sclita^W^

.. _ 1 v,< " artlstic'as para esta temporada O can- •;.'^ps l'(> lleniofiliai reccilhiain o sangue jtintamentc nha do condominio. I

[ taMmr 
- > junto, atuar com o clcnco'1 C) diretor | L& 'ransfusoes. A comunidadc do Novo Leblon ^ewhando de pelo menps lSftdoadores fixM

}0r$:~ mm ' dc-6pera 
'salientW 

que o maestro foi MS associou a realizagao da campanha 5 promo?ao '
gentil e conientou que Samuel Taets ^s* I'rimeiros Jogos da Amizadc, com a disputa de "Dificilmcnte um hemofflico p.issa 20 dia^

I -J- .. ';, deveria fazcr "um curso de musica torneios de tutebol de salao, basquetcbol e\olei seguidos soti sofrcr uma heniorragia", explicou
0SElm- -'WSSk-' preparaqiio vocal para entrar no elenco r-^ ' ...: entre times do Novo Leblon e dc outros condo* licir Rut/, que vive o drama dc ter um filhi)
:Populares se juntaram aos artistas na pinlura do muro de um outro cspeniculo". i< n«u\<U> llirwUt mfnios da Barra,.no ginasio cqmunitario. hemofflico.

Setenta artistas pintam 
Delrau vai al§emar f

pneus para repnmir 1

JTllirO do metro em Botcijogo carro mal-estacionado ECAI 
ADE^IIUIEMTA

muro da estaqao do Metro de Botafogo Segundo Lapi, mais de 240 pessoas jS se A partir de abril. quem estacionar cm areas proibidas ||Q^LARCwE(y(C|)] | \J
amanheceu com um colorido difercnte. Du- inscrcveram no projeto "Pinta no Rio , que n0 centro e n;) Zona Sul do Rio — particularntentc cm ; t.
rante todo o dia de ontem, cerca de 70 artistas de dezembro para ca jd coloriu as paredes do calcadas — tera dc enfrentar, alcm do reboque, uma nova _ , . ., . , , , nU 

*rtWm«'rlia 
1Q

plSsticos entre homens. mulheres c criangas, Jund Velho, cm Copacabana da Estaqao de f()rn)a de repressao. O Dctran acaba de contratar nunta TendO em VlSta notici^rio veiCUlado pela imprensa, no ultimo dia 18
pintaram dezenas de paineis substituindo pi- ao ranc'sco avier, o io u c o e e. (irnK1 especializada 700 algcnm para pneus. capazcs de de marQO, a Caixa Economica Federal esclarece.
chawes e cartazes que enfeavamo rancreto CJ, artBtos, segundo^d^ am l^rda^dc imobjJr 

fl w(cu|o no pr^prio |^ca| (|ndc for ^ada . A partir de 01 de abril de 88. OS mu uariOS do SFH. Com prestaQOeS

temas^escolhidos vao de'sde o humor, 
'satira. 

mentgsurjam prbblemas com a Polfcia Militar. infraqao, ate que sen proprietariolpagu^a nnilta corrcspon- vinculaoas ao Piano de Equivalence Salarial por categoria proi bSlonal,

txaltacao a natureza. criticas poli'ticas c sociais jembrando que um painel do artista Paulo dente no banco e ponha em dia toda a dociimcnta^ap do terao suas prestagoes mensais ajustadas para repoS Qao dos 26,06 /o
|nd a abstraqao plena, como a coiagem de Rodrigues, no Catete. com um homem e uma carro. referentes ao IPC de junho/87, que deixaram de ser aplicados a partir de

!"®C SZSISSL do projdo 
"SSlmSZi:P'" r°',CI;"S Ja "a 

, Segundo o diretor do Dcmn. Afe dc Briio. Boi.togo wWJj^g* 
se fundamenta nas dispositoes contratuais. no An. 9°

A pintuni de omem conlou corn a pnrtici- fc ^ 
* I9d,j^ A* fcgWj

carro pela Rua Nelson Mandela, em Botafogo, pa?ao do Grupo Ecologico Navig, ,da Ilha do entregue a primeira parte da encomenda que Hie fizemos". do BACEN — Banco Central n 1.368, de 30 de J
interessadas em saber como podcriam partici- Ciovernador. 

diw artistas plastieos dc Cainpos, Brit0 est.l convencido de que, com a economia dc tempo Circular do BACEN n 1.255, de 09 de Setembro 87. .
par da pr6xima pintura. possivelmente no Genilson ais, i son iqut r e g; obtida 

pelo uso das algemas, em ralaqaS ao trubalho dos Eis a Integra da alinea A do InciSO I da Resolu^ao 1.368, SObre a
muro da Vila Riso, cm Sao Conrado. Para Vtcohina Ma^rco 

°Ant6nio 
e Ricardo'Saboia reboques, 

"mais veiculos em situaqa^ irregular serao puni- forma de reajuste das prestatjoes:
entrar no projeto. segundo scu coordenador, ,X SSIvfSSnTS dos pelos fiscais". "Pela varia?ao acumulada do fndice de pre?os ao consumidor (IPC)
programador visual Lapi. nao e necessano ser • P - 

c 
q ' 

, d cr'hlu;.ls j0VCns que serviu de base do aumento salarial nas respectivas datas-base das
artista pidstico ou pintor Wofisstonall Basta a(. i 

;P ^ c n5o pr^Jm s.lbcr Os pianos do Dctran preveem a utilizaqao de 2 mil Jversas categorias profissionais acrescida do coefici^nte de ganho real

teraK^tSSoS^Sc 5". desenhar paradeixar nos muros o seu recado. algcnmeste ano.emboraessenumerppossacresccr "casoo de 
sa|arios;" : I1.

55^' 
' fiteir 

como 0 Guiiherme arti resull;Kio >"|C|:i1 superc as expectativas". explica Brito. Assim, por nao ter aplicado anteriormente a variagao acumulada
!' Cada artista participant rccebeu pinccis, cipam d^ojeto^Quando sobr^espaqoou atee™ ^ a,locadn mum das rodas traseiras do veicuio. integral do IPC, a CEF faz agora, buscando dessa forma a regularizagao
rolos. tintas vermelhas. azuis. amarelas. pretas cn(ro outro dia cedi meu pedago de muro lacrada, e so sera aberta mediantc a aproscnlacao do reciho (jo valor das prestagoes.e brancas e tres metres de parcde, respeitados a ^na Cfj sou por n6s com de quitaqao da multa e do aviso timbrado do Dctran. Para Vale salientar que OS referidos atOS normativos citados regem OS

oSados dc muro entre? s"o Clememee°a maior von,adc.de °. imP°intc^ cada carro "algemado", a empresa fabricante do equipa- financiamentOS do SFH

yoluntarios da Pfitria, e um trecho da Mena hu"u)r c a cnattvidade - disse Lapi. Dos mcnt0 rcccber<i uma uFERJ (Cz$ 1.384.45). Alves de Brito . Oportuno lembrar que apenas a CEF ainda nao havia implantado 0
Parreto a Sherwin Williams cedeu 50 galocsde paineis pintados ontem se destacava, os de assccura aue a intensificacao da renressao ao estacionamcn- ajuste. . ....
fata, e a Condor e a Apolo. mais de 300 Genflson Pais, com figures expressionistas re- s'lSura Lns nca^ rtpressac ao estaaonamen 

Eventualmente, aqueles mutuanOS CUjaS categorias profissionais,
pinciis. rolos e bandejas para a mistura das tratando a figura de um miisico, e do cartums- to irregular crescera muito a partir de abril. Ucpois dc I 

ocasja0 de sua data-base, obtiveram um aumento salarial inferior a
cores. A Rio-Arte tambem conta com o apoio ta Alex Rodrigues, que ptntou uma uma com Botafogo, iremos a Copacabana e Ipanema, deixando I ^ - d I ipC Dodera0 nrocurar a aqencia da CEF Onde pagam sua
da Comlurb, Polfcia Militar, Metro e Rede um qucpi verde em cima. "para lembrar que Centra para o mes de maio. O que o reboque leva horas I DreStacaO para SOlicitar revisaO do indice aplicado.Ferroviaria Federal para a real.zaqao do pro- eles querem voltar para acabar com a demo- faz as,, exccutarao em',poucos minutos". I ^ ? .

[IHotel 
Le WarwickI 

IfTniBfifi'MiBirl
Elll 

P^\R.IS RIO 
DE JANEIRO, DE 2.1 A 25 DE MARgO, DE 2" A 6a FEIRA, DE 9:00 AS 17:30H

"A importancia de. um Sistema de Custos bem estrutur.ado para a
[g (O chnrmc fnmces com prcgos especinis pnrn brasileiros) Q empresa, a relev&ncia de um Orqamento que defina metas realistas e

[I 
— 

ffapWIl 
1 I uma compatibilizaqao perfeita entre os instruments de Controle e a

II pT. | I 
" 
!!".%. , Administraqao Financeira da empresa t4m sido realqadas e at4 mesmo

tl 

^ 

I tidas^ como imprescindlveis na moderna escola de Administraqao."

|| ^i^v. Ch^ps E^a.-s. o Hotel Warwick abre uma Obietivos Gwais.se destma". motodoiogia' a 

^^ 
^ORCAMENTAmo .

nmmnran p«nprini mm t'trif'is ri'rli^id'is em 48% administraqao financeira no contexto empresarial. Conceitos basicos. importancia e objetivos, fluxo de
I; promo^ao esptciai com lanias rtauziaas cm 40/0. informagoes, premissas orgamentarias, orgamento
;¦ 2 — CONCEITUAQAO DO ORQAMENTO de operacoes. orgamento de investimentos, orqa-
II PRESTIGIO E LUXO SAO AS SUAS OPCOES Delinigao e objetivor. (Orgamento X Sistema Orga- mento financeiro, orgamento da demonstragao de
;¦ mentario), vantagens e limitagoes. funcionamento resultado projetado, orgamento balango projetado,
j . m\mto privilegiada • 150 quartos e suites • Restaurante gastronomico ^ico de um Programa OrpamenWrio fases do orgamento do fluxo de caixa, aprovagao orgamenta-

| • C'inco estrelas • Servigo nersonalizado • Ao lado do melhor com^rcio Orgamento (Processo decioorio e Rea izagao). rta, execugao orgamentaria, controle orgamentario,
| da Av. Champs Elysees. 3 — A IMPORTANCIA DO SISTEMA DE CUSTOS codificagao do sistema, documentos utilizados. rela-

II VaRIFA DlARIA 
" 

PARAAATIVIDAOEORQAMENTAmA tonos 
do s.s.sma,

OFlrm —KM I'KOMOCAO 4 — TIPOS DE ORQAMENTO 6 — ANALISE FINANCEIRA
| . , Receita, operagao (Piodutos Servigos), pessoal, in- Elaboragao de Indices, an&lise de demonstratives
|';| SINGLE 1.500 F-RANCOS 780 FRANCOS Dj sumos. manutengao, ojtras despesas, custos, admi* financeiros.
|;H DOUBLE i.s.Mi i-ranc os 9»o hKANt (» nistragao central, commas, investimentos, despesas
f,Hj *Validade: ate 15 de abril e durante julho e agSsto de 1988. com vendas, tributos, omprestimos e financiamen* 7 — INTEGRAQAO COM A CONTABILIDADE
;¦ 1777 tl tos, variagoes monetaries, demonstragao do resulta-
IB do projetado, fluxo de caixa, balango projetado. 8 — UTILIZAQAO DE MICROCOMPUTADOR

II S, rue de Berri — 75008 PARIS ^ , , ,
Tel.: (l) 45-63-14-u hai-oi 11> lUanmrk RESERVAS: Escola de AdministracSo e Negocjos

rl TELEX/ 642295 tV f 5^' L.R.l. 
- Rio: 240-7687 RuaSao Jose, 40 - 9° andar - CEP. 20.010 — RJ'.| 

TELEFAX: (1) 45.63.75.81 CHAMl S-ELYSEES Sao Paulo: 251-4775 Tel. 1(021) 221-7080 ~~ Telex (21) 38.690

ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

(CICOC)

PROGRAMA

JORNAL DO BRASIL
'Bruno Vel(ía^4 ? Io caderno ? domingo, 20/3/88

Bicudo acusa crítica > 
ÍÍÊÊ^ -vi '

de tentar agredí-lo éf ¦M:ÍÈllÈ'-

por causa de cantor ' i , t
A superprodução de Afda, que já viveu momentos de 'jj&, >4^ 

M.tensão, quando a mezzosoprano Joann Orillo, a Anméris, saiu f£ q ^
do palco do Teatro Municipal debaixo de * aia, teve na si-Ma- *¦ '*

havia participado do programa Sem Ccnsur;i. da I'Vl] elogian* ¦<*-, ^
do Joann Grillo e também o tenor SamuelTaets, dispensado do rf^;, .'J 

' 
1®^ ib

elenco da ópera, entrou no gabinete do diretor de opera do . ^*>^í À&'s /"-."ffig:
Municipal, l-ernando Bicudo, e, depois de uma siíria discussão, , . WMj
tentou agredi-lo fisicamente, sendo contida por vííi ias pessoas. S» ^. 

"ííf 
^-pS^pP»^-ImW^ ^

de Samuel Taets, dizia aos berros que ele estava querendo ,v mÊj/È&Ê^destruir o tenor, mas que, antes disso, ela iria destruí-lo. í**y~, •"Muito exaltada e fora de seu estado normal, ela tentou ; 
"Üg^É^r Si mWjÊÊfc-u

me agredir, mas conseguiram acalmá-la a tempo. A moça estava /ls crianças também ajudaram a incentivar a campanha de doação
num grau de desespero tão grande nesse dia que foi falar na
televisão que Pavarotti não tem musicalidade, que Samuel Taets
e o maior Radamés do mundo, além de agredir verbalmente os
maestros da ópera".

O diretor de ópera do .Teatro Municipal explicou que
Samuel Taets fez alguns ensaios para a primeira produção de
Afda no Rio, "mas foi protestado pelos maestros Isaak Karab-
chevsky e Romano Gandolfi, que concluíram que ele não tinha
um bom preparo musical". Revelou que Teresa Dal Moro"conseguiu que ele cantasse Radamés no Chile e depois fosse
estudar na Espanha, por isso, resolvemos para esta nova Afda
fazer um teste com ele".

Bicudo tem em mãos uma carta do regente Tullio Cola*
cioppo, revelando os motivos pelos quais Taets foi vetado na
montagem:"Após muito trabalho, chegamos até o ensaio geral, tendo
sido demonstrada completa impossibilidade de prosseguir com
este artista, pois a própria orquestra começou a perder a
sonoridade antes conseguida, passando
a executar tudo forte e desafinado", O
texto, segundo Bicudo, diz ainda que"o referido tenor não possui condições - ? |3E j-pS
artísticas para esta temporada. O can-1 w
tor tem boa voz. mas não possui IN
necessária musicalidade para, em con-1 Jy a«l8hai I? I
junto, atuar com o elenco"; O diretor 1 jlp 4\de ópera salientou que o maestro foi j| -
gentil e comentou que Samuel Taets i$à ?
deveria fazer "um curso de música e
preparação vocal para entrar no elenco P®* ;*^Hpp.rv, r*
dc um OUtrO espctáculo hCrnnndo Hicudo

Novo Leblon bate recorde;

na doação 
para 

hemofílico

A partir das 9h, uma equipe de 211 pessoa^
da Casa do Hemofílico começou a receber
doações sob a supervisão da coordenadora d^
coletas externas, licir Maria Rui/, mãe do
Jovem hemofílico Marcelo, 26. Um placar afixai-
do na parede registrava a chegada de novos
doadores, com a preocupação de bater o recorda
da fábrica de rendas Filó. de Frihurgo. que feve
3S4 doações em um dia. No Novo Leblon, àj.
18h, o jogador Elóij do America (que pertenceu
ao Vasco e á Seleção) foi o 385" doadori
firmando o novo recorde estabelecido na campal
nha do condomínio;

Só no Rio há 1 mil 250 hemofílicos, cada ura
necessitando de pelo menos 150 doadores fixoi
por mês.

"Dificilmente um hemofílico passa 20 dia$
seguidos sem sofrer uma hemorragia", explicoii
Hcir Rui/, que vive o drama dc ter um filhe)
hemofílico. 1

Uma campanha comunitária de doação para
a Casa do Hemofílico mobili/ou ontem os mora-
dores do Condomínio Novo Leblon. na Barra da
Tijuca, onde residem seis mil pessoas: os quase
400 doadores proporcionaram uma coleta de
aproximadamente 140 litros de sangue para o
Centro de Hematologia Santa Catarina, dos
hemofílicos. Este total representa novo recorde
de doações cm apenas um dia de coleta para a
Casa do Hemofílico.

O clube do condomínio serviu de centro de
doação, enfeitado com bolas coloridas pela
comunidade, enquanto quatro médicos da Casa
do Hemofílico recolhiam o sangue juntamente
com amostras para análise — uma garantia para
os pacientes de que não serão contaminados por
translusões. A comunidade do Novo Leblon
associou a realização da campanha à promoção
Primeiros Jogos da Amizade, com a disputa de
torneios de futebol de salão, basquetebol e vôlei
entre times do Novo Leblon e de outros condo-
mínios da Barra, no ginásio comunitário.Populares se juntaram aos artistas na pintura do muro

CAIXA
(C0N0MICA
f 101 R Al

Detran vai algemar

pneus para reprimir

carro mal-estacionado
A partir de abril, quem estacionar cm áreas proibidas

no Centro e na Zona Sul do Rio — particularmente em
calçadas — terá de enfrentar, além do reboque, uma nova
forma de repressão. O Detran .acaba de contratar numa
firma especializada 700 algemai para pneus, capazes de
imobilizar o veículo no próprio local onde for lavrada a
infração, até que seu proprietáriolpaguè a multacorrespon-
dente no banco e ponha em dia toda à documentação do
carro.

Segundo o diretor do Detran, Alves de Brito. Botafogo
será o primeiro bairro a passar por uma blitz com esse
equipamento, "tão logo a empresa fornecedora das algemas
entregue a primeira parte da encomenda que lhe fizemos".
Brito está convencido de que, com já economia de tempo
obtida pelo uso das algemas, em relação ao trabalho dos
reboques, "mais veículos em situação irregular serão puni-
dos pelos fiscais".

Os planos do Detran prevêem a utilização de 2 mil
algemas este ano, embora esse número possa crescer "caso o
resultado inicial supere as expectativas", explica Brito. A
algema c colocada numa das rodas traseiras do veículo,
lacrada, e só será aberta mediante a apresentação do recibo
de quitação da multa e do aviso timbrado do Detran. Pára
cada carro "algemado", a empresa fabricante do equipa-
mento receberá uma UFERJ (Cz$ 1.384.45). Alves de Brito
assegura que a intensificação da repressão ao estacionamen-
to irregular crescerá muito a partir de abril. "Depois de
Botafogo, iremos a Copacabana e Ipanema, deixando o
Centro para o mês de maio. O que o reboque leva horas
para fazer, as algemas executarão em.poucos minutos".

Setenta artistas 
pintam

muro do metrô em Botai
Segundo Lapi, mais de 240 pessoas já se

inscreveram no projeto "Pinta no Rio", que
de dezembro para cá já coloriu as paredes do
Túnel Velho, em Copacabana, da Estação de
São Francisco Xavier, do Rio-Sul e do Catete.
Os artistas, segundo ele. têm liberdade de
pintar o que quiserem, mesmo que eventual-
mente surjam problemas com a Polícia Militar,
lembrando que um painel do artista Paulo
Rodrigues, no Catete. com um homem e uma
mulher nus, foi censurado por policiais da área
a pedido dos moradores.

A pintura de ontem contou com a partici-
pação do Grupo Ecológico Navig, da Ilha do
Governador, dos artistas plásticos de Campos,
Genílson Pais, Nilson Siqueira e Sílvio Gregõ-
rio e outros como Madruga, Marisa, Nelson
Jacobina, Marco Antônio e Ricardo Sabóia.
Lapi ressaltou que, com chuva ou com sol, há
sempre espaço para todos: crianças, jovens e
até pessoas idosas, que não precisam saber
desenhar para deixar nos muros o seu recado.

"Até 
grafiteiros, como o Guilherme parti-

cipam do projeto. Quando sobra espaço ou
entro, mas outro dia cedi meu pedaço de muro
para urna criança que passou por nós com a
maior vontade de participar. O importante é o
humor e a criatividade" — disse Lapi. Dos
painéis pintados ontem se destacava, os de
Genílson Pais. com figuras expressionistas re-
tratando a figura de um músico, e do cartunis-
ta Alex Rodrigues, que pintou uma urna com
um quépi verde em cima. "para lembrar que
eles querem voltar para acabar com a demo-
cracia*'.

i O muro da estação do Metrô de Botafogo
amanheceu com um colorido diferente. Du-
rante todo o dia de ontem, cerca de 70 artistas
plásticos entre homens, mulheres e crianças,
pintaram dezenas de painéis substituindo pi-
chações e cartazes que enfeavam o concreto
por desenhos c cores das mais variadas. Os
temas escolhidos vão desde o humor, sátira,
exaltação à natureza, críticas políticas e sociais
fité a abstração plena, como a colagem de
jornais dc uma forma indefinida.
I O trabalho de ontem, o quinto do projeto
!'Pinta no Rio" da RioArte. atraiu a atenção
de todas as pessoas que passavam a pé ou de
carro pela Rua Nelson Mandela, em Botafogo,
interessadas em saber como poderiam partici-
par da próxima pintura, possivelmente no
muro da Vila Riso, em São Conrado. Para
entrar no projeto, segundo seu coordenador, o
programador visual Lapi, não é necessário ser
artista plástico ou pintor profissional. Basta
àpenas se inscrever com antecedência na Rio-
Arte, através dos telefones 256-9102 e 265-
9960.' Cada artista participante recebeu pincéis,
rolos, tintas vermelhas, azuis, amarelas, pretas
è brancas e três metros de parede, respeitados
à risca por cada um. Para cobrir os 570 metros
quadrados dc muro entre a São Clemente c a
yoluntários da Pátria, e um trecho da Mena
Barreto a Sherwin Williams cedeu 50 galões de
tinta, e a Condor e a Apoio, mais de 300
pincéis, rolos e bandejas para a mistura das
Cores. A Rio-Arte também conta com o apoio
da Comlurb, Polícia Militar, Metrô e Rede
Ferroviária Federal para a realização do pro-
ieto.

Tendo em vista noticiário veiculado pela imprensa, no último dia 18
de março, a Caixa Econômica Federal esclarece:

A partir de 01 de abril de 88, os mutuários do SFH, com prestações
vinculadas ao Plano de Equivalência Salarial por categoria profissional,
terão suas prestações mensais ajustadas para reposição dos 26,06%
referentes ao IPC de junho/87, que deixaram de ser aplicados a partir de
setembro/87.

A medida se fundamenta nas disposições contratuais, no Art. 9o
do DL2.164 de 19 de setembro/84, no inciso I, alínea A da Resolução
do BACEN — Banco Central — n° 1.368, de 30 de julho de 87 e na
Circular do BACEN n° 1.255, de 09 de setembro/87.

Eis a íntegra da alínea A do Inciso I da Resolução 1.368, sobre a
forma de reajuste das prestações:"Pela variação acumulada do índice de preços ao consumidor (IPC)
que serviu de base do aumento salarial nas respectivas datas-base das
diversas categorias profissionais acrescida do coeficiènte de ganho real
de salários;" ; .

Assim, por não ter aplicado anteriormente a variaçao acumulada
integral do IPC, a CEF faz agora, buscando dessa forma a regularização
do valor das prestações.

Vale salientar que os referidos atos normativos citados regem os
financiamentos do SFH e são válidos para todos os Agentes Financeiros.

Oportuno lembrar que apenas a CEF ainda não havia implantado o
ajuste. .

Eventualmente, aqueles mutuários cujas categorias profissionais,
por ocasião de sua data-base, obtiveram um aumento salarial inferior à
variação de IPC, poderão procurar a agência da CEF onde pagam sua
prestação para solicitar revisão do índice aplicado.

RIO DE JANEIRO, DE 2.1 A 25 DE MARÇO, DE 2a A 6a FEIRA, DE 9:00 ÁS 17:30H

"A importância de um Sistema de Custos bem estruturado para a
empresa, a relevância de um Orqamento que defina metas realistas e
uma compatibilizaqão perfeita entre os instrumentos de Controle e a

Administraqão Financeira da empresa têm sido realqadas e até mesmo
tidas como imprescindíveis na moderna escola de Administraqão."

Em PARIS

(O charme francês com preços especiais para brasileiros)

PROFESSORESí\s ''¦¦¦ ¦' plS ' -V' - i fiÇfe 5
NILO QÁGO GONZALEZ . r
Administrador, Economista e Contador; Professor da UFRd; Diretor Financeiro da ENCO WHERTON
MIRiAM 3EVILACQUA . .
Matemática com especialização em Informática. Professora e Consultora permanente da Esad.
PEDRO SCHUBcRT 1 ;;
Administrador e Contador, Professor da Fundação Getúlio Vargas, Autor do Livro "Manual de Orçamento

|mpresarid| 
Integrado".

— SISTEMA ORÇAMENTÁRIO E CONTROLE
ORÇAMENTÁRIO
Conceitos básicos, importância e objetivos, fluxo de
informações, premissas orçamentárias, orçamento'
de operações, orçamento de investimentos, orça-
mento financeiro, orçamento da demonstração de
resultado projetado, orçamento balanço projetado,
orçamento do fluxo de caixa, aprovação orçamenta-
ria, execução orçamentária, controle orçamentário,
codificação do sistema, documentos utilizados, rela-
tórios do sistema.

_ ANÁLISE FINANCEIRA
Elaboração de índices, análise de demonstrativos
financeiros.

— INTEGRAÇÃO COM A CONTABILIDADE

— UTILIZAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR

— APRESENTAÇÃO
Objetivos Gerais, a quem se destina, metodologia, a
administração finahceira no contexto empresarial.

— CONCEITUARÃO DO ORÇAMENTO
Definição e objetivas (Orçamento X Sistema Orça-
mentário), vantagens e limitações, funcionamento
básico de um Programa Orçamentário, fases do
Orçamento (Processo decisório e Realização).

— A IMPORTÂNCIA DO SISTEMA DE CUSTOS
PARA A ATIVIDADE ORÇAMENTÁRIA

— TIPOS DE ORÇAMENTO
Receita, operação (Piodutos Serviços), pessoal, in-
sumos, manutenção, OJtras despesas, custos, admi-
nistração central, compras, investimentos, despesas
com vendas, tributos, empréstimos e financiamen-
tos, variações monetáries, demonstração do resulta-
do projetado, fluxo de caixa, balanço projetado.

No coração de Paris, quase na esquina da Av. Champs Elysées, o Hotel Warwick abre uma
promoção especial com tarifas reduzidas em 48%. *

PRESTÍGIO E LUXO SÂO AS SUAS OPÇÕES

Localização privilegiada • 150 quartos e suítes • Restaurante gastronômicoCinco estrelas • Serviço personalizado • Ao lado do melhor comércio
da Av. Champs Elysées.

EM PROMOÇÃO
780 FRANCOS
9H0 FRANCOS

OFICIAL
1.500 I RANÇOS
1.850 FRANCOS

SINGÉE
DOUBLE

* Validade: até 15 de abril e durante julho e agosto de 1988

S, rue de Berri — 75008 PARIS
Tel.: (1) 45-63-14-11
TELEX / 642295
TELEFAX: (1) 45.63.75.81

Escola de Administração e Negócios
RuaiSão José, 40 — 9o andar — CEP. 20.010 — R
Tel.1(021) 221-7080— Telex (21) 38.690

RESERVAS:
L.R.I. - Rio: 240-7687

São Paulo: 251-4775
ilòtel U Wartuick
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/A I COMUNICAD0 ' |
PARA CONHECIMENTO DOS SEUS EMPREGADOS, CLIEN- W&mBRT- ' J®B iff
TES, FORNECEDORES E AJV1IGQS, O SR. G.'B, PAZOS DIRE- ^ L 'Jm 3
TOR PRESIDENTE DA INDUSTRIA DE PNEUMATICOS FIRES- t* . 

* 
* ; tfjpMESH ^

TONE LTDA., DIVULGA 0 SEGUINTE TEXTO TRADUZIDO DE \i <3
COMUNICADO: v.;^ 3-A Firestone anunciou em sua sede °°n<fc maqu.nade costura fac.litaouro974/337: '' -f
definitivamente um acordo com a Bridg6St0nG u6 TOQUIO, p6i0 qual, jl Portatil. Com motor de 2 velocidades e farol. Costura reto, borda, faz ziguezagu* "•*£ 1
a Bridgestone comprara em dinheiro, todas as agoes ordinarias da p com maior largura e bainha invisivel, prega botdes, pontos semi-elasticos. *Sj|
Firestone ao prego de 80 dblares por a?ao. 0 valor total de I Costura ats 8 camadas de brim. t
transagao'e de aproximadamente 2,6 bilhoes de dolares". J 4 iff AAA Us
John J. Nevin, Presidente do Conselho e Chefe Executivo da p , ¦ OL MX|| «s
Firestone declarou "estamos 

plenamente satisfeitos. A oferta da avisia sss ;
Bridgestone atingiu os nossos objetivos de valorizar as aplica?oes oupelocr£ditorapidobonzAo. ~
dos nossos acionistas e acrescentara condigoes materials de « ;
emprego e oportunidade de carreiras para homens e mulheres \ _ ss i
disponfveis nas atuais atividades da Firestone". ^ ¦¦mv Tk H ¦ ¦—i> * !
"O acordo de incorporagao tambem ira beneficiar as comunidades MiT m WZ Mk B ¦¦ I | A 2i
onde estao localizadas as fabricas de pneus e outras instalagoes da ¦ ¦ BKB M JM M nM Ml ¦ _
Firestone", acrescentou o Sr. Nevin. ,
Nevin disse ainda que a incorporagao aumentar^ as condigoes de
melhor atender as necessidades dos clientes de equipamento ™ !
original e de mercado de reposigao, na America do Norte, Europa, + ¦¦¦ 10 ftn. £!
America Latina e demais regioes do mundo. * Plantao Bonzao. De domingo a domingo, das 8:30 as 18:00 horas. ^ ,
"Estamos esperando uma combinagao plena de sucesso destas » Escolha as mprradnrias anunciadas nestc iornal. inclusive pela con-"*11
duas empresas, que sempre tiveram um seguro relacionamento correncia. e ganhe um desconto no preco anunciado. •
com qrande respeito mutuo", completOu o Sr(- Nevin. ImI =s;
A subsidiaria da Bridgestone langara dentro dos prbximos dias uma Compre agora e receba em 48 horas no maximo. ..

oferta para compra a vista de todas as aproximadamente 32 * Pagamento so no ato da entrega. ss :
milhoes de agoes da Firestone. A oferta estara condicionada a que, m! s' ~ ;
pelo menos 66,67% das agoes ordinarias sejam negociadas, e, que, ^ '•
os acionistas autorizem a compra_ das agoes pela Firestone,
atendendo o requerido pela legislagao de controle de compra de b9 w M rav = ;
agoes do estado de Ohio. Atendidas estas condigoes, a oferta de S* ^Sp» "" ^ « B J3 H % ^ ;
compra ser^ seguida de uma segunda etapa de incorporagao ^ _j^._ m M. W 'w

quando as agoes remanescentes disponfveis serao trocadas na gm. «!
mesma base de 80 dolares por agao. BrPlw|ff^P^K|K^r \ ;
A diretoria da Firestone recomendou aos seus acionistas que « Hpi ^ft L^fl 1 qmramnmanBiBhUKiil 1"BI'
aceitem a oferta de compra da Bridgestone, e que, junto a ela, Jjjj 

/w '

Santo Andr6, 18 de Margo de 1988. a **"

G.e.pazos EspeciaSssad© 
em voce.=
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Cesg

ão dos classificados do

sai amanhã às 9hranrio

A partir dc amanhã, as listas com os
classificados no vestibular da Fundação
Ccsgranrio poderão ser consultadas em
seis locais do Rio, Niterói e Nova Iguaçu,
após 9h. Os classificados para os cursos
de administração a engenharia farão ma-
trfeula na próxima terça-feira e os de
engenharia cartográfica a terapia ocupa-

j. cional, na quarta-feira, das 9 ãs Í6h, no' 
Estádio do Maracanã, acesso pelo portão
16. Os aprovados para a Escola dc For-
mação de Oficiais da PM terão de compa-
recer amanhã à Rua Marechal Fontcnele

«i2.906, Sulacap, para se informarem sobre
os exames físicos.

Para a matrícula, c necessário levar
um documento de identidade, o compro-
vante dc conclusão do segundo grau e, 110
caso dc instituição particular, o recibo de

Íiagamcnto 
da matrícula, que pode ser

cito cm qualquer agência do Banco Na-
cional, para crédito na agência Lido. O

número da conta consta da relação entre-
gue pelo Ccsgranrio no último dia de
provas, mas a Fundação alerta que alguns
valores foram modificados. A primeira
reclassificaçáo sairá dia 29.

As listas de classificados estarão afi-
xadas no Colégio Rio dc Janeiro (Rua
Major Rubens Vaz 392, Gávea), Univer-
sidade do Estado do Rio dc Janeiro (Rua
São Francisco Xavier. 524), Souza Mar-
quês (Avenida Ernani Cardoso 335, Cas-
cadura), Colégio Estadual Carmela Du-
tra (Avenida Edgard Romero 491, Madu-
rcira). Instituto de Matemática da UFF
(Praça do Valonguinho s/n°, Niterói) e
Curso EME (Praça da Liberdade 120,
Nova Iguaçu).

Chance — Também no vestibular
unificado, um grande número de vagas
(1.712, representando 11,79% das
16.224) ficou ociosa, mas ao contrário das
universidades federais, elas serão ofereci-

das ao final das duas reclnssificaçõcs para
qualquer candidato não eliminado do
concurso, que poderá pleiteá-la desde
que faça parte do mesmo grupo de car-
rcira.

Jourdan acrescentou que esse núnie-
ro poderá aumentar, diante das desistên-
cias daqueles que foram classificados pa-
ra instituições particulares ou dos que
passaram para as federais. Aliás, infor-
mou, só em medicina, houve uma coinci-
dcncia de 75% dos candidatos classifica-
dos tanto no Cesgranrio como na UFRJ.
O curso com maior número de vagas
ociosas é educação (420), seguido dc
letras (349), história (244) e biblíotecono-
mia (205).

Cláudia Couto

quer votar e

ser advogada

Üma 
das primeiras providências de

Cláudia Garcia Couto assim que
for promulgada a Constituição será rc-
querer seu título eleitoral para poder
exercer seu direito de cidadã ainda este
ano. Cláudia, que tem 17 anos, somou
o maior número dc pontos no unificado
(8.541) e quer ser advogada para depois
fazer carreira na Justiça até chegar a
juíza, considera o parlamentarismo um
casuísmo para manter no poder os
atuais partidos. Como ferrenha presi-
denciahsta, votaria hoje em Leonel Bri-
zola, mas não descarta Lula, desde que
ele apresente um bom programa de
governo.

Filha mais velha de advogados e
namorada dc Márcio, estudante do
quinto período dc direito da UERJ,
onde ela estudará, Cláudia sempre foi
considerada boa aluna, mas nunca es-

Cláudia daria seu voto
Brizola ou Lula

a

peroü um primeiro lugar. Ontem,
quando recebeu a notícia pelos repórte-
res, estava chegando do almoço de
comemoração com o namorado por ter
se classificado também para a UFRJ. A
família programou para a noite nova
comemoração.

Para Cláudia, o vestibular deste
ano foi bastante tumultuado, principal-
mente o da Fundação Cesgranrio. a seu
ver. uma instituição que está "no fundo
do poço sem volta". Ela acha também
que o concurso com provas de múltipla
escolha está fadado à falência, porque
depois da experiência com questões
discursivas ninguém mais aceitará pro-
vas de outro tipo. A seu ver, a UFRJ

u uue p
izauo, o

unificado deste ano.
Além de Cláudia, que somou o

maior número de pontos e foi a primei-
ra colocada do grupo 4, Roberto Maga-
jhães Saraiva teve o maior número de
pontos do grupo 1 (8.488, medicina),
Antônio Carlos de Andrade do grupo 2
(8.303, engenharia) e Carlos Fernando
Lopes do grupo 3 (8.328, ciências eco-
nôrmeas).

» tl.l VJV UUUU llj/v». 1 » >IVU ' V. , « w
provou uue pode fazer um concurso
organizado;1 o que não ocorreu com o
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^SwSoÃsÉMÃNA OE |l20WR 80,00
.  OE 3M.3°POR 190,00

DESOOORANTEWS^ 0E 90,10WR W,W 1 
oneteREXONM30gr, 40,70POR M.w

SSSKPe-; 5 38K«£

5 asa-Issrsss»'1 xr»s

SSKSSSSs*::»«
PRESTOBfcWft Clí.

SINGER FACILITA,

SEMINÁRIO

f v " UFOLOGÍA

e com a .
EMBRAVIDEO

• Transferências de
filmes e slides para

fitas dévídeo ¦
•fio(021) 294:5544 • SP (011) 813-4422¦ Telex 2132719 EBVL BR

AR .
WL

AMÉRICAS.
velhojviumqd!
ORiENTE-SE

Turismo

ELO GRUPO DE ESTUDOS E PESQUISAS EXOLÓGICAS
"OS GRANDES UFÓL0G0S BRASILEIROS"
Auditório do Colégio Brasileiro de Cirurgiões
Rua Visconde Silva, 52 — 1o andar — Botafogo

Data f

1 AS

Dr. Claudeir Covo (SP)
Conferência: "A Grande Onda de Maio de 86"

Com pronunciamento de diversas autoridades aeronáuticas inclusive do
Ministro da Aeronáutica, do Presidente da Petrobrás, do Chefe do Centro de
Operações de Defesa Aérea (C.O.D.A.), dos cinco pilotos dos caças F5 e
Mirages que perseguiram os O.V.N.I.S (em vídeo).

Filme dos O.V.N.I.S. em close
Vasta documentação em slides
Conferência: Análise de fotografias de UFOS através de computador.

Fotos autênticas desde 1905 a 198S — 160 slides.
Conferência: Erros de interpretação, fraudes e enganos em fotos de

O.V.N.I.S.
Apresentação Especial.: Prof. Marco Antonio Petit (RJ-ELO/AFEU) Audio

visual: "A Origem do Homem Terrestre a Partir do Espaço Cósmico"

-:í lhféVmações:Tél.;265-2620

MÁQUINA DE COSTURA FACILITA OURO 974/648.
Costura reto, borda com 30 pontos intercambiáveis, faz ziguezague com maior largura

e bainha invisível, prega botões, ponto semi-elástico, todos com 6mm de largura.
Agulha dupla para bordar e costurar. Caseia automaticamente. Costura até

8 camadas de brim. Com motor e pedal.

21.900,À VISTA
OU PELO CRÉDITO RÁPIDO BONZÃO

fTtre^tone

PARA CONHECIMENTO DOS SEUS EMPREGADOS, CLIEN-
TES, FORNECEDORES E AJWGOS, O SR. G.'B., PAZOS DIRE-
TOR PRESIDENTE DA INDUSTRIA DE PNEUMATICOS FIRES-
TONE LTDA., DIVULGA O SEGUINTE TEXTO TRADUZIDO DE
COMUNICADO:"A Firestone anunciou em sua sede em Chicago (EUA) que concluiu
definitivamente um acordo com a Bridgestone de Tóquio, pelo qual,
a Bridgestone comprará em dinheiro, todas as ações ordinárias da
Firestone ao preço de 80 dólares por ação. O valor total de
transação^ de aproximadamente 2,6 bilhões de dólares".
John J. Nevin, Presidente do Conselho e Chefe Executivo da
Firestone declarou "estamos 

plenamente satisfeitos. A oferta da
Bridgestone atingiu os nossos objetivos de valorizar as aplicações
dos nossos acionistas e acrescentará condições materiais de
emprego e oportunidade de carreiras para homens e mulheres
disponíveis nas atuais atividades da Firestone".
"O acordo de incorporação também irá beneficiar as comunidades
onde estão localizadas as fábricas de pneus e outras instalações da
Firestone", acrescentou o Sr. Nevin.
Nevin disse ainda que a incorporação aumentará as condições de
melhor atender as necessidades dos clientes de equipamento
original e de mercado de reposição, na América do Norte, Europa,
América Latina e demais regiões do mundo.
"Estamos esperando uma combinação plena de sucesso destas
duas empresas, que sempre tiveram um seguro relacionamento
com grande respeito mútuo", completou o Srs Nevin.
A subsidiária da Bridgestone lançará dentro dos próximos dias uma
oferta para compra à vista de todas as aproximadamente 32
milhões de ações da Firestone. A oferta estará condicionada a que,
pelo menos 66,67% das ações ordinárias sejam negociadas, e, que,
os acionistas autorizem a compra das ações pela Firestone,
atendendo o requerido pela legislação de controle de compra de
ações do estado de Ohio. Atendidas estas condições, a oferta de
compra será seguida de uma segunda etapa de incorporação
quando as ações remanescentes disponíveis serão trocadas na
mesma base de 80 dólares por ação.
A diretoria da Firestone recomendou aos seus acionistas que
aceitem a oferta de compra da Bridgestone, e que, junto a ela,
Bridgestone, negociem suas ações.

Santo André, 18 de Março de 1988.

G.B.Pazos
Diretor Presidente

Indústria de Pneumáticos Firestone Ltda.

MÁQUINA DE COSTURA FACILITA OURO 974/337!
Portátil. Com motor de 2 velocidades e íarol. Costura reto, borda, faz ziguezagus

com maior largura e bainha invisível, prega botões, pontos semi-elásticos.
Costura até 8 camadas de brim.

14.980,A VISTA
OU PELO CRÉDITO RÁPIDO BONZÃO.

O BONZÃO FACILITA

Plantão Bonzão. De domingo a domingo, das 8:30 às 18:00 horas. *

• Escolha as mercadorias anunciadas neste jornal, inclusive pela con-'
corrência, e ganhe um desconto no preço anunciado. j

Compre agora e receba em 48 horas no máximo. ,*
Pagamento só no ato da entrega. :

SINGER

PONrO FRIO
fí

Especializado em você.



[W U •11 I my 0 lixo acumulado em divcrsos pontes' da
H I | II a B^vJl cidadc desde o rcccnlc temporal vollou a se

i lY !¦¦ IgBSlBg^J^ cspalhar e a entupir buciros ao ser espalhado
iffi EXCURSOES Pclas cluivas dc scxtn-lcira c ontcm, caus.in-
i^\ do problemasjpriricipalmeritc nos nforros da

Formiga c do Horcl c cm algumas ruas da
>Hr^QDHUBkJS| Jljuca. A Avenida Brasil voltou a alagar as
'if /—x A ultimas horas dc scxta-fcira cm alguns tre-
U / >fCw clww, como na area proximo ft Rodoviflria'j| 

I N°vo '*'0, intern, uma grandc pedra rolou
U Am no morro 110 Junmu'nt0, atingiu uma cash.

mas nao fez vitimas.
P | A prcvisaoda meteorologia para lioicno

:S X IJ Ri° e em Niterdi c dc tempo nubiado,
Kj L-L—1-— —"TIB ocasionalmcnte elaro, com possibilidadesde
n Pk Ik chuvas isoladas. Scgundo a mctcorologista

ij f#a'iSifl"l«'V^ Marlene Leal, a frcnte fria que estfl sobrc o

iM F deslizamcnto dc barrci'ra, na' Barra da Ti-
iLJ 1 2 Dins vlntando: B_
Km Sanliago.Valparaiio, «
,P Vila Del Mar, Puorto M
,| Montt, P. Varas, Lagos | I

Andinos. Puella, Bari- |J
toche e Buenos Aires. H

I

1 | Paisagem Adrla + Ho-11 J tdli + Cafd da manhS V' | + Traslados +Passoios 3
1+4 jantaros + Gulas '

+ Bolia d« vlagom.
is TUDO ISSO! |
; E APENAS:
I CZS 117 828.00 OJ entrada

!de 

CZS 61.614.00 + 10 do ¦
CZS 12.938.00 ¦

OUTROS 0
PROGRAMAS: M

Sa Idas Semanais: 18
C Austral — 12 Dias JlC Central — 10 Dias I
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EXCURSÕES

1 2 Dias visitando:
Santiago.Valparalso,
Vila Del Mar, Puorto
Montt, P. Varas, Lagos
Andinos, Puella, Bari-
locho e Buenos Aires.
Saldas aos Domingos,

TODOS ESTES
PROGRAMAS SÃO
OPERADOS POR:

ELDORADO

Desde js%»ji
$148.00 mm

PASSAGENS AEREAS
NACIONAIS E

INTERNACIONAIS
CONSULTE-NOS

Turismo !
flui Sto Jort. 90 -Gr» 953/910
® 224-S455
I ÇmtHatuf o* OQ197-OQ-41-8 j

Chuvas e lixo acumulado causam

Paisagem Aório + Ho-
I téis + Café da manhí

+ Traslados + Passeios
| + 4 jantaros + Guias

+ Bolia de viagem.
TUDO ISSO!

APENAS:
CZS 117 828.00 ou entrada
de CZS 61.614.00 + 10 do
CZS 12.938.00

OUTROS
PROGRAMAS:

Sa Idas Semanais:
C Austral — 12 Dias
C Centra! — 10 Dias
C dos Incas — 12 Dias|
C Skorpios - 12 Dias

©LanCbile

O lixo acumulado em diversos pontos da
cidade desde o recente temnõrãl voltou a se
espalhar e a entupir bueiros ao ser espalhado
pelas chuvas de sexta-lcira c ontem, causan-
do problemas principalmente nos morros da
Formiga c do Borei c em algumas ruas da
Tijuca. A Avenida Brasil voltou a alagar às
últimas horas de sexta-feira cm alguns tre-
chos, como na área próxima ;1 Rodoviária
Novo Rio. Ontem, uma grande pedra rolou
no morro do Juramento, atingiu uma casa,
mas não fez vítimas.

A previsão da meteorologia para hoje no
Rio e em Niterói é de tempo nublado,
ocasionalmente claro, com possibilidades de
chuvas isoladas. Segundo a meteorologista
Marlene Leal, a frenie fria que está sobre o
Rio pode de deslocar para o Espírito Santo.
A Defesa Civil recebeu 55 chamadas nas
últimas 24 horas c só considerou grave um
deslizamento de barreira, na Barra da Ti-
juca.

A falta de providências para o recolhi-
mento dos detritos e a recuperação dos
estragos provocados pelo último temporal
agravaram a situação cm vários pontos do
Morro da Formiga. A Rua Paulino Nogueira
voltou a conviver com o cenário desolador
do mês passado. Lixo e lama por todo canto,
mais pedras arrancadas do calçamento e
muitos buracos.

Borel— Cerca de 50 moradores do
Morro do Borel que haviam retornado às
suas casas depois do último temporal, volta-
ram a procurar abrigo cm outros locais:

"Está pior do que no início, porque
antes pelo menos a gente tinha apoio",
comentou o presidente da associação de
moradores, Altamiro Neves, lamentando "a
falta de ação do governo, que só manda
feijão, arroz e macarrão".

Com dezenas de ferramentas, carrinhos
e três caminhões, 25 garis da Comlurb traba-
lhavam ontem na remoção da lama na Rua
São Miguel. A chuva abriu um grande bura-
co, interrompendo o transporte coletivo dos
moradores do morro, feito em Kombis.

Benfioa— "Qualquer chuvinha e isso
aqui fica desse jeito", reclamava Altamiro
Nunes, morador da Rua Belanita. cm Benfi-
ca, que se transformou numa verdadeira
lagoa.

Roberto Lima, outro morador, limpava
os dois únicos ralos da rua com um arame e
contou que esse problema de enchente ocor-
rc desde 1958, quando da inauguração da
Refinaria de Mangíiiiihos e da instalação do
22" BPM na área. Roberto lembrou que há
duas galerias obstruídas, e que as obras de
um extravasor, sob a Avenida Brasil, estão
paralisadas.

Maracanã— Numa tentativa de evi-
tar que as chuvas carregassem entulhos para
o rio, 20 garis limpavam com ferramentas as
margens do Maracanã. Na Praça da Bandei-
ra. as águas voltaram a subir, embora desta
feita não tenham causado tanto transtorno
ao trânsito e aos moradores como nas vezes
anteriores.

JBf*, '¦ lniiWiill iWw I iW'iTim»i i» — mu i |ii i ,.v,..yw^,— ,-j—
fogueira, no Morro da Formiga, o buraco e da largura da rua

Grande São Paulo sofre com chuvas
Vazamento deixa Ciep sem aula

Os alunos do Ciep Rubem Paiva, cm
Curicica, Jacarepaguá. não puderam retor-
nar às aulas na última terça-feira, dia 15,
devido à falta de condições do prédio. Um
vazamento no terraço comprometeu várias
dependências, como os gabinetes medico e
dentário, quatro salas de aula e o quadro de
luz. Segundo o soldado PM residente Rodri-
gues, a umidade se infiltrou na fiação que em
alguns pontos e embutida no piso de cimento
e pode dar choque nas crianças.

O Ciep, que funciona há dois anos c
meio, apresenta umidade nas paredes que
dão para o pátio, onde a água fica empoçada.
Impressionadas com a situação, 10 mães já
requisitaram a transferência de seus filhos

para outras escolas, Maria Rosa dos Santos
foi uma delas. Vai transferir o filho, Júlio
César dos Santos, 14, que cursa a quarta-
série no Ciep. para a Noel Nutels.

O diretor do Ciep. Paulo Rubens de
Sousa — que não admitiu fotos, ameaçando
processar quem as fizer —, disse que lá
esteve uma equipe da Secretaria Municipal
de Educação:"Eles não me mostraram o laudo. Só
afirmaram que o vazamento principal é na
jiartc hidráulica".

Paulo Rubens não sabe quando as aulas
recomeçarão:

— Vai depender da Secretaria, do envio
de uma equipe técnica para o conserto.

SÁO PAULO — O município de
Itapevi, na Grande São Paulo, onde
80% dos 150 mil habitantes ganham
entre um a três salários mínimos,
está sob estado de calamidade públi-
ca desde 4 de fevereiro, quando uma
enchente desalojou cerca de quatro
mil pessoas. Um novo transborda-
mento do Rio Barueri Mirim, que
também passa pelos municípios vizi-
nhos de Jandira e Barueri. agravou a
situação: as fortes chuvas de sexta-
feira desabrigaram mais 1 mil e 500
pessoas, provocando um prejuízo

que, segundo estimativas da Prefei-
tura. já"ultrapassa Cz$ 100 milhões.

Entre os flagelados, 70 estão alo-
jados provisoriamente numa escola
estadual no bairro de Vitápolis, na
divisa com o município de Jandira, c
80 continuam no Centro de Iniciação
Profissionalizante, no bairro da Por-
tela. O prefeito Silas Manoel de
Oliveira (PMDB) está apreensivo:"Precisamos sensibilizar o governo
federal para a mobilização de recur-
sos. Será que sempre é necessário
apresentar uma tabela de mortes (a
enchente não provocou nenhuma ví-

tima fatal) para que enviem recur-
sos?"

Para ele, o desassoreamento do
estreito Rio Barueri deve ser feito
"em caráter de urgência". Reivindi-
ca também verbas para a canalização
do rio, cujo projeto, concluído ha
sete anos. não obteve nenhum recur-
so para a execução.

As chuvas de sexta-feira, atribuí-
das à passagem de uma frente fria,
comprometeram o trânsito na maio-
ria uos bairros da capital, provocan-
do o transbordamento do córrego
1'irajussara, na Zona Sul da capital.

, ' / FüWlO RANGEL
V Air -Ji Af F0NS0 ROMANO

06 SANTANNA.imaiiitxiBWAnn.
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* Saiu a coleção de apostilas para o Banco Central
Concurso invisto Dara seiundo «místrt. «00 vasas Idade IS a 35 anos EscoUníaít casla estar matriculado (ou já ter concluído) em qualquer cureo superior
Comece a se preparar |1 Juba de sair a edi;io especial de apostilas na Oejrau Cultural. Material atualuado conforme o nevo programa oficial. Edijio Imitada
Informações: Praça Madatma Gandhi. 2.2° andar • Cinelindia • 220-5715 e 220-7235

Buenos Aires,
5 Dias

Passagem Aérea + Ho-
tóis + Café da Manha
+ Traslados + Passeios
+ Guias + Bolsa de Vi-
agem.

TUDO ISSO !
APENAS:

CZS 48.334.00 ou entrada
de CZS 13.384.00 - 10 deCZS 8.002,00

Owtros
Programas:

Saídas Semanais:
Bariloche + Intensa e
variada programação
com as cidades que
você gostaria de visi-
tar na Argentina.

CUBA ou
ARUBA

Charter VASP
12 Opções de

Programas
Terrestres.

Hlb"

9 DISNEY
© BARILOCHE
© B. AIRES
® MÉXICO
9 BOLÍVIA
• PERU

Páscoa no 
,

C^fOroXfenha

BfcSCOj^

inhos.

Veja que promoção deliciosa para
esta Páscoa .
por apenas CzS 19.500.00 um casal
se hospeda da sexta-feira santa ao
domingo à tarde no Ca'd'Oro, um
dos melhores hotéis de São Paulo
Logo que chega recebe drinques de
boas-vindas, toma o café da manhã
no coffee shop e ainda almoça, no
sábado, no famoso
restaurante do Ca'd'Oro.
Tudo por conta da casa.
Agora, o melhor de tudo:
você traz as crianças (até
duas), fica instalado numa

confortável suite com 2 quartos,
1 sala e 1 ou 2 banheiros, sem
qualquer acréscimo no preço.
Tem mais.
Caso você queira ficar mais um dia,
entrando na quinta ou saindo na
segunda, a diaria adicional também
sai por um preço bem especial:
apenas Cz$ 8.500,00. Ligue hoje

mesmo para o BHB no Rio
(021) 262-0107, ou para o
Ca'd'Oro em São Paulo
(011)256-8011, ou Toll-free
(011) 800-8618, ou consulte
seu agente de viagens.

Aihar's Oriental Rugs dentro de Dédeland Mall ao lado de Lotd & la\/lor
Mtdiru Florida

©tanblbotel Ca' b'®co
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c„c oFIhecljeadingcHotels of tlxFVforld*

BHB- Best Hotels of Brazil

EXCURSÕES DE FERIADO

Chinês de La Persa de La Bokhara de Fina La Seda Persa

sssssi

AÉREAS
SAÍDAS SEMANAIS

Cidade da Criança 3
dias

| • Serras Gaúchas • 5 ou 8
dias' • Nordeste • 12 ou I5.dias

O Norte-Nordeste • 19 dias
Foz do Iguaçu 3 ou 5
dias V
RODOVIÁRIAS

VÁRIAS SAÍDAS SEMANAIS
Sul do Brasil 9 ou 11
dias

Foz Diferente 8 dias
Foz com Sul do Brasil

1b dias
Cidades. Históricas 4
dias

O Cidade da Criança 3
dias

SELEÇÃO: Quando compia sou tapete em Azhar's vocô nunca vai ter que
compremeter o seu bom gosto, porque Azhar's tem um sortimento de mais
de 30,000 peças de diferentes padrões, e combinaçoes de côres 0 nosso
larqo sortimento, 6 a sua garantia que achará o tapete ideal para seu lai

ECONOMIA: Azhar's traz-lhe descontos de 60 a 70% do preço sugerido de
venda porque, A^har's importa directamente do pais de origem Em Azhar s
você nunca paga mais Você só recebe mais
SERVIÇOS: Aztinr s tem uma equipe talentosa de decoradores, que lhe
podem dar assistência na coordenaçao de estilos, cores, tamanhos e a
resolver qualquer problema na decoraçao interior de seu lar Sabemos como
transtormar sua casa numa sala de exibição

GARANTIA: Azhar's garante que cada tapete e trabalhado i ma"o. e leito de
autêntica libra (seda ou lãi do pais de origem Oferecemos paia você esta
garantia em escrito
QUALIDADE: Azhar's vende somente tapetes da mais alta qualidade. Todos
os tapetes na nossa galeria sáb cuidadosamente examinados antes de
serem exibidos. Escolhemos das peças mais finas do mundo, e trazemos
somente as melhores para as nossas galerias. A qualidade de cada um dos
nossos tapetes, leitos ã mao Assegura que cada um e uma bela e valiosa
obra de arte
Chame-nos do aeroporto ou de seu hotel, para transporte gratuito ate
nossa galeria. Intorme-se sobre o nosso programa especial de
entregas.

SEMANA

SANTAloietur
SAÍDAS: 26,27,29,30 E 31 DE MARÇO; 1° DE ABRIL

AiV»ar's Oriental Ru^s

CHINO BOKHARA PERSA

PAIXÃO DE CRISTO EM NOVA JERUSALEM • 5
DIAS. Avião Rio/Recife/Rio. Visita a Olinda. Ilha de Ita-
maracâ. Forte Orange etc Ftossivel extensão a Salvador
e Maceió. Na sexta-feira sanfa. o espelàculo de religio-
sidade e extraordinária beleza da representação da Pai-
xâo de Cristo, em Nova Jerusalém • o maior teatro ao ar
livre do mundo!

PORTO SEGURO E PRADO • 6 e 8 Dl AS. Emônibus
através das maravilhosas praias virgens do litoral Sul da
Bahia Santa Cruz Cabrália. Coroa Vermelha, Tororâo, Al-
cobaça etc. Em Prado, hospedagem no novíssimo e con
lortâvel HOTEL PRAIA DO PRADO, com uma belissima
praia semi-selvagem só paia você!

90 linhas, 100% La,
feitos à mao.

Tamanho mts. Preço OFERTA
.68x1.34 $ 49U S 148

1.20x1.80 $ 994 $ 299
1.80x2.73 $2,400 $ 699
2 70x3.60 $4,470 $1,399
3.00x4.25 $5,800 $2,099
73 Redondo $3,356 51>088
64 Redondo $6,399 $1,728

100% La torcida

Tamanho mts. Preço
1.20x1.80 $ 1,076
1.80x2.70 $ 2,800
2.40 x 3.00 $ 3,700
3.60x2 70 $4,700

OFERTA
$ 299
$ 699
$ 960
$ 1,499

Trága-nos qualquer preço publicado de
Nova Iorque, Los Angeles ou Londres e

nós o superaremos.

100% lina Ia persa, Kashan,
Tabriz. Isphahan

Tamanho mts. Preço OFERTA
2.70x3.60 $4,900 $1,499
3.00 x 4.25 $7,141 $2,088

1.80x 2.70 $2,800 $ 699
2.40 x 3.00 $3,700 $1,120

Isto í somente uma amostra de Azt;ar's.
Azhar's tem para «ocè tapetes da qualidade
de peças de arte, feitos de fina seda ou de

li, con mais de 400 nòs por polegada
quadrada..

miami, fl ArUIis Oriental Rugs
itro de Dadeland Mall Azhar's Oriental Rugs voefi nunca paga ^Dentro

Ao lado de Lord & Taylor na nova
secção sobre a estrada US 1 Sul

No cruzamento com Rendall
Tel 305/666-3451

mais. Você só recebe mais.
Azhar's importa directamente do

artesao para você.

McALLEN, TX
La Plaza Mall

SAN DIEQ0, CA
Fashion Valley Mall

1ANED0.TX
Mall dal Norte

EL PASO, TX
Cielo Vista Mall

CIDADE DA CRIANÇA, SIMBA SAFA-
RI E PLAY CENTER • 3 DIAS. Cosia Vei-
de. Angra dos Reis. Parati. Ubatuba e
Caraguatatuba Hospedagem no El-
dorado Boulevard Hotel (5 Estrelas)
Preços especiais paia crianças.
CIDADES HISTÓRICAS DE MINAS ¦ 4
DIAS Ouro Preto, Congonhas do Cam-
po.SâoJoâodelRey.Tiradentes.Gru-Ia de Maquinê. Sabará etc. Hospeda
gem no Belo Horizonte Othon Palace
Hotel (5 Estrelas) e no excelente Hotel
Grogotô. em Barbacena.
MARAVILHAS SERRANAS E COSTA
VERDE-4 DIAS. As belíssimas praias
do liloral nortedeSSo Paulo, serras e
estâncias. Campos do Jordão. Águas
de Lindóia. Serra Negra, Monte Siáo.
Caraguatatuba, Ubatuba, Parati, An-
gra dos Reis etc.
CAMPOS DO J0RDÂ0, POÇOS DE
CALDAS E ECLUSAS • ? DIAÍ As es-
tânciasclimáticas e hidrommeraisde
Sào Paulo e Minas. Sensacional eçlu-
sagem em navio, vencendo desnível
de 26 metros! Àguasda Prata, Águas
de Sâo Pedro. Barra Bonita etc.

CAMPOS 00 JORDÃO, A "SUÍÇA
BRASILEIRA" • 4 DIAS Hospedagem
em Camposdo Jordão noçategoriza-
do Hotel Campell, com pensão com-
pleta e diversos passeios pela mais
linda estância climática do Brasil
ENCANTOS DE POÇOS DECALDAS •
4 DIAS Hospedagem no Hotel Nacio-
nat. com pensáo completa, e passeios
pelos pontos pitorescos e luiisticos
da estância. Visita a Águas da Prata
eAndiadas.
GUARAPARI E VITÓRIA • 4 DIAS. Os
Dalneârios e as praias de areias mona-
ziticasdo magnífico litoral capixaba.
Visita a Anchieta. Ilha do Boi. Nova
Guarapari. Vila Velha. Convento da Fte-
nha etc.
SERRAS GAÚCHAS • 5 DIAS. Em Gra
mado, hospedagem por 3 dias no ex-
celente Hotel Sena Azul. Em Caxias
do Sul. 1 dia no Allred Palace Hotel
Bento Gonçalves. Gatibaldi, Lago Ne-
gro, Cascata do Caracol. Nova Petró-
polis, Poito Alegre etc.

FOZ DO IGUAÇU ESPETACULAR • 5
DIAS Curitiba. Vila Velha. Caldeirões
do Inferno, Cataratas biasilenas e ar-
gentinas. Puerlo Stroessner (Para-
guai), Manngá. Londnna etc
VALE DO ITAJAIE PRAIAS DO SUL ¦ 5
DIAS Blumenau, balneânode Cambo-
rlú. Itapema, Florianópolis. Joinville,
passeioem "lerry-boat" pela baia de
Guaiatuba, Caiobâ. Paranaguá. Curi-
tiba. passeio de trem pela Seira do
Mar etc.
BUENOS AIRES • 5 DIAS Os encantos
da metrópole portenha ecomprasem
seus atraentes magazines ícafêsda
manhã e 3 refeições incluídas. City
Touli Reunião Festiva em La Boca,
com música ao vivo. vinho e jantarhospedagem no Hotel Bauen(5 Estre
Ias).
BARILOCHE EM CÉU AZUL ¦ 9 DIAS.
As maiores atrações argentinas 8 ca
lés da manhã e 8 refeições: City Tout
em B. Aires e passeios aoCircuitoChi
co e ao Ceno Catedral em Bariloche
Jantai Festivo em La Boca; categon
zados Hotéis.

Azkar's Oriental Kugs Arhars OricMUl Kiigfr AzharS Orienta) RugS Aikat

0 JEITO 00IGUE. 0 TRAÇO DO LAN.

Usoletur
EM TURISMO A N.° 1

EM6RATUR N 00942 00 41 3

CENTRO: Quitanda, 20 - Sobrèloja ¦ Tel.. 221-4499
IPANEMA: Visconde de Pirajâ, 351 • Loja A - Tel.. 521-1188
COPACABANA: Santa Clara. 70 - Sobrelo|a •
Tels. 257-8070 e 255-8782
TIJUCA: Praça Saens F*sfla, 46 • loja 10 L- Tel.. 264-4893
BARRA: Av Armando Lombardi, 800 - Loja N •
Ed Condado de Cascais - Tel.'. 399 Ó309

T6 ? Io caderno ® rinminco. zu/ü/hb Cidade/Nacional
JORNAL DO BRASIL

mm

II 

flWWIl^T0N# 
Be»^ci°S'¦ 0St3 Azhar's Oriental Rugs dentro de Dadeland Mall ao lado de Lord & Taylor

^m Miami Florida

H $1^^0 $338^^ 
| j 

$79^0^^°:^ ] $2^^

I Chines de La Persa de La Bokhara de Fina La Seda Persa
SELECAO: Quando compia seu tapete em Azhar's voc6 nunca vai ter que GARANTIA: Azhar's garante que cada tapete e trabalhado A mao. e leito de
comprometer o seu bom gosto. porque Azhar's tem um sortimento de mais autSntica libra (seda ou lai do pais de origem Oterecemos paia voce esta
de 30.000 pepas de dilerentes padroes, e combinagoes de cbres 0 nosso garantia em escrito
larqo sortimento, e a sua garantia que achara o tapete ideal para seu lar

QUALIDADE: Azhar s vende somente tapetes da mais alta qualidade. Todos
EC0N0MIA: Azhar's traz-lhe descontos de 60 a 70% do preco sugendo dc os tapetes na nossa galeria sao cuidadosamente exammados antes de
venda porque Azhar's imporla directamente do pais de origem Em Azhar's serem exibidos. Escolhemos das pepas mais finas do mundo. e trazemos

H voce nunca paga mais Voce so recebe mais somente as melhoies paia as nossas galenas. A qualidade de cada um dos
nossos tapetes. leitos a mao Assegura que cada um e uma bela e valiosa

SERVICOS: Azhar's tem uma equipe talentosa de decoradores. que Ihe obiadearte .
pode-ffi (jar assistencia na cooidenaqa'o de estilos, coies. tamanhos e Chame-nos do aeroporto ou de seu hotel, para transporte gratulto ate
resolver qualquer problema na decoragao interior de seu lar Sabemos como nossa galeria. Informe-se sobre o nosso programa especial de
translormar sua casa numa sala
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Universidades preferem 
vagas ociosas a maus alunos

^;,n,i°^^ , SS^ I
participaranipor 16anos —determasca Hildiberlo. Z £tauruim da na quinta-feira, com participaqao JM ,, J um para 24 nos Estados Unidos. Pda"'
j|do a baixa qua i a e o ensino c . 

OUestio Dcvcmos insistir na Rocha Vaz chama a atcnqao para o fato dc mais dc 4 mil pcssoas, cntre alunos| H9H^P|jR| J! auditoria do govcrnoftao 105 turmaS *

l>r^rs"; ss,-^"sin°mScp,me'a 5jysss«ASS5ft IS*^S£S,K. Fy^1 sss.rMW
vcstibularcom o mesmo nfvcl de exigen- Alem da influencia na qualidadc do comunicffiao social e direito, todas as A Ijstalaqab, do outdoor foi apenas jj| claro que cxistc um problema dc ge- .
cia abcrtura de vagas para transferen- ensino de 2° grau, o professor Horiicio vagas foram prcenchidas. Aldm dc preen- mais uma etapa do confronto que se . L. \ \ ^BIS renciament0 na universidade, que dc;
cils atraves de concurso, para estudantes Macedo ve outro angulo positivo no re- cher as 160 vagas de medicina, a Ui-F tcm instalou entre as trcs universidade es- Wm vc scr corrigido. E nao 6 aptnas da.
do (iu irio neriodo cm diante e rcmaneja- sultado do vestibular das universidades 569 candidatos cm condiqoes de entrar taduais, dc Londrina, Maringa c Ponta ",ual Scsta0- mas am problemas que-;
mentodc vagas decursosdesprestigiados publica*. Na UFRJ, o niimero de alunos para o curso, no caso dc dcsistencias. Gross!e o gbverno do cstado, desde [)ias mandWi ftscalizar foram se acumuUndo coik uiu o. ,
para ou.ros mais procurados sao hipotc- 'que desistcm dos cursos c dc 22% do «As vagas quc sobraram sao os o in.'cio da gestao Alvaro Dias. Res- Uias ma J pro caoParad ;
scs cm cxamc Alem disso, as dims uni- total de matriculados e, para o reitor. cursos dc menor prcsti'gio social", dizcle, ponsiivel pela manutenrao das tres vcrsitanado
vcrsidades pretendem roesiruturar alguns esse pode scr o contingcnte dos estudan- -procurados, cm geral, pelos candidatos universidades e 11 faculdadcs isoladas, havia retirado as trcs universidades do uma simples tentative do govcnic dej
cursos que nao estao atraindo candidatos, tes quc entraram para a universidade mPais fracos'\ Quando a universidade par- que consomem 10% do orqamcnto de controle estadual para contrata^ao e gcrcnciar bem o dinheiro publico co. .

como o dc Geografia, quc passaria a ter despreparados para seguir o curso esco- tjcj do vcstibu|ar do Gesgranrio. es- pessoal do cstado, o governo chegou aumento de salano. mo uma mgcrcnciai na au onom a um _ -

uma linha ccologica. lhido. sas'vagas nao sobravam, por duas razoes: conclusao que esta gastando dema.s Auditoria - Em fevcrciro as «'|L 
IS"Vivemos uma situaqao contradito- 0 professor Hildibcrto Albuquerque 0 nfve| dc exigencia era bem menor sem o retorno espcrado, e decidiu, tf&.universidadesfizcramumacordoe "jSfo ''"V 1. <

ria", dizo rcitor da UFF, "pois prcgamos garantc que a universidade publica nao cram fcitas ydnas reclassificaqoes dos atraves de dccrcto-lei, criarurn conse- detcrminaram qiic os profepores rcce- bleias e o movimcnto
o ensino publico e gratuito e. embora esta ofercccndo mais vagas do que deve- candidatos. H'° diretor para fiscalizar a apjicagao hcriam 70% de aumento. quando a A Universidade de Londrina jfr*
liaja alunos pagando pelo cstudo univer- ria, mas sim que o colcgio de _ grau nao ^ 

ypg pretende agora fazer um do dinheiro. data-base do funcionalismo scria cm clabnrou um mandado de seguraiKja "
sitario, nao podemos preencher nossas estd prcparando eficientcmcnte seu aiu- cs(utjo 

,jos candidatos climiriados' para A reaqao das trcs universidades foi setembro. "Tivemos que revogar o preventive contra o decrcto do gover-
v'agas por falta dc candidatos capacita- no. "Podemos ate tazcr niuuanq. b 

sc inrin ^ forma(ia por estudan- um movimcnto que hoje une todos os decrcto para nao sermos obrigados a nador Alvaro Dias que cria um conse-;-
dos". Horacio Macedo concorda que nosso proximo vestibular .aamite, teS auc terminaram 02" grau ano passado scgmcntos das comunidades academi- dar um aumento absurdo", cxplica o Iho diretor coinposto por sete pessoas';;
ociosidade dc vagas nas universidades nao baixaircmos o pat rao ¦Ue exigeiuu ou 

pcssoas mais vJ|has, qUo dcixaram cas c ameaqa paralisar as atividades sccretdho de ensino superior, Ciencia indicadas pelo governo - secreiarios. ;
publicas e um problema social, mas retru- Diiet°r do Ucpanmnio 111 de 

cstudar ha aleuns anos. assim que o decrcto for assinado pelo c Tecnologia. Asccncio Garcia Lopes, je cstado. representaiUes de org.ios;,,
ca: "Nao sao medidas paliativas que nistraqao Escolar da Url-, Marcos ... •• governador. "0 que esta cm jogo e ex-reitor da Universidade de Londrina publicos e dois membros da comunida-

I / nfcifiM autonomia univcrsitaria, e o ensino c principal assessor do governo Alvaro de acadcmica. Esse conselho diretor, ,
I n tl IT! fpitl 11 111 nil mo 6 (LVCiuCi 1%&nl%UTTl p<iblico!gratuito' com quc.'o governo Dias nessa area. conforme o decrcto, vai regular desde .
LJllvMlv l&lll/ 14/ . . . esta querendo acabar", diz, revoltado, m <«•!« meles o eowrnPdetermi- o q'uadro de pessoal ate os estatutos j

As novas turmas dc japones, russo A maior universidade do pais, a USP mais dc 20% do tota de'„ o rcitor da Universidade de Londrina, realiracao de uma auditoria na intcrnos das universidades. "Esse e um
latim da UFRJ e a dc ilemao da UFF (Universidade ^SaoPauo) 

nao conse um ^TaJl Jorge Baunassar Filho. "univ^rSde'Es.adual de Londrina retrocesso brutal que leVa£govcrno
tcrao, este ano, um unico aluno cada gum preencher 10% das 6.50C^ vagas de um candig|£ s 

^ .. de aban. 0 confro„,o tevc inicio em feverei- (UEL), principal foco dc rcaqao. Com | 
manter um controle absoluto pknoj •

uma; a de meteorologia da UFRJ, dois. seu vestibular, que exigiu notai 3 curso" ro do ano passado. quando o governa- 10 mil alunos, 1305 prOfessores e 28 das atividades acadcnncas , afirma
Os cursos de arabe e hebraico da UFRJ provas espec.f.cas de carre ai cscolhula donar " 

dor Alvaro Dias revoaou um decrcto cursos - de medicina a fisica - a cx-prcsidente da Associaqao dos Do
nao terao novas turmas, por falta de nas outras d.sc.plinas, o aluno podena Na Universidade de Brasilia, so 40 antecessor. Jose Richa. que UEL recebe estudantes do interior de centes da UEL. Luis Carlos Bruschi. -

aprovados. mas a surpresa do vestibular tirar zero. das 900 vagas nao foram prcenchidas no
ficou por conta do curso de enfermagem: "As vagas nao prcenchidas", cxplica vestibular, que reuniu quase 9 mil candi-  '

na UFRJ, so foram preenchidas sete das 0 reitor da USP, Jose Goldemberg, "fo- datos. O rcitor Cristovam Buarque achou ' .. "
120 vagas e, na UFF, 10 das 100 ofere- ram em carreiras que alimentam o ensino mclhor destinar as vagas para reingresso HjAa IIW VEFIk A A Wfc
cidas. sccundario, como liccnciatura cm fisica de formados. "A universidade', diz ele, ||g alj M Aa ¦ Jja 8* Baffl HhH H A 'A

Nestas duas universidades. que fize- matematica, c enfermagem, porque os "e uma institui^ao de elite e nao pode H S-MwlS
ram, pela primeira vez .em 17 anos, um hospitais nao cmprcgam pessoal cspecia- recebcr alunos sem condi^oes de acompa- HiHRBk A /CT}B R A
vestibular proprio, o niimero dc vagas |jzado." nhar seus cursos". fit Iffk M Hk|| BHBjP A
ociosas correspondeu a terqa parte do A USP convocou candidatos aprova- Na Universidade Estadual do Mara- if /%
total. Mas o nao prcenchimcntodevag dos, mas niio classificados, para escolhe- nhao (Uema), o niimero dc vagas ocio- ^^ ———— HA
na universidade publica, por exigenc rem um ou(ro curs0 dcntr0 da area de sa5) 450 (99.4%), assustou tambem os ^ R ML jidenota minima no cxamc dcscleqao.n cnsino para a qual fizcram o vestibular. cducadores de outros estados. Para reito- H BiUWkBrPimA rallA B -S
c fenomeno peculiar ao Estado do Ro. vanta„em, segiindo Goldemberg. c que res de universidades publicas, Sao Paulo, IbIwmL |Este ano ele rcpctiu-sc cm aao t au a|uno qUa|jfiCado recebe nova chance de Rio c Brasilia, a Universidade do Mara-
Brasilia e, dc forma mais acentua entrar 

para | universidade este ano. nhao deveria fazer um novo vestibular— •
grave no N araniao. Ja 0 reitor da Unicamp (Universida- 0 que ainda nao ocorreu — porque . <

be a causa aa soora uevdg«ci. p„af1l,a| rie ramninisi Paulo Renato indicc de reprovaqao mostra, pelo menos -
d.fcrcntes universidades do pais fo basi- dc; EstadualdcCanir.nas) lauloRenato ^ q •
camente a mesma — a baixa qualidadc do Losta i>ouza, preterm jOierecer as nrrSnri 1 nniversidlde e nao dos estudan- •
ensino de 2" grau - as solutes cncon- vagas que sobraram do vestibular na P«JP"^3^™ d(^s" j ZJ ^£J£. 

-
tradas pclas institutes foram difcrcntes. universidade (corrcspondentcs a pouco tps ou-aa cscoia oc 1 yau. ^.r.,

voce PENSA QUE 
IrlCHF ! M li

1 mmu ^ 
^ ^depurador 

dear maxims.^ 
^ .g d 4b^. |L

c grdtina atraves do'sistema
turbolorno. cxclusivo da Connnental 2001 Com tcrmostato. timer e« >

— .Mv <jaaab /est* iAk BP* bandeia'ttealumlnio. Acabamentoem inox.com decora;ao bege. «

SABE TUDO SOBRE

jm) uiiffliQi SI Sis

" ' '' 1^ '' |^^blindada controle (gradual daschama^^ ^
| ? todos os consbrdos sao Iguals. I raOt^oto^rte^q^n^aTO u vort naotem nenhuma proteCa aiM^M^ordes^^no^ ^

| LJ Mais ou menos. 1 easta escolher o veiculo dos seus so- m . m,JEf„|t|,Pi|„ 13 (interruptor de scgurani;a na mesa). Uccoraijao em oege, .
? N5o, nao 6 nao! I nhose entrar para um dos nossos I U J|e^te uma legls^o para marrom e prata. Garantia de 3 anos.

Os cons6rcios nao sao todos iguals. ,—, CH Consbrclo n3o d3 lucro. • Planiao BonzSo. De domingo a domin- v
j Nao, nao e nao LJ O Consbrdo Mesbla faz parte de | L—1 v-°' qo das 8:30 as 18:00 horas. tExlstem consbrdos que dao multo 1 uma lnstltul;ao forte. n ronsdirclo aaora esta mais protegl- 1I mais garantia. Como 0 Consorclo 1—1 ei0 6 c,no cennranra I do \oe?a lel 11 .Fscolhaasmercadorlasanundadas r.' Mesbla, que conta com 0 nome Mesbla l_J Ele 6 slnflnimo de seguran;a o valor doautombveleaspresta- nest«jornaUnclusivep»laconconen. 4

r n 1 rfo Vnc^n do\oaas as ma^casd e 
rn tranqUll,ClaC)e' C6e°s mensals fao°tTbeted!s1?ontrola- h W* e ganheum descon.o nopreCo -

' Aarale. 1 I Todas as respostas adma. das pelo governo « 1? t% anuncWdo. fcarrosnadonaisemotos Honda eAgrale 0 
consi5rclo i^ia existe M mais de 1 AI6m disso, 0 consbrclo 6 um exce- f 1: pv:'Wgl§ „ . ,m  mm - - r

I | a 1 a 11 10 anos ej^ passou a marca dos 90.000 I lente investimento. ouandovoce tira o s • Compre agora e receba dl ^'- LJ Consbrdo 6 compllcado. Lg1; seu carro 011 moto. por sortelo on Ian- <4 48 hoiasnomSximo. t. ^flilTinKlllrfl 1

l^srasgsss" "finILJ t multo caro. I 0 Consbrclo Mesbla. sem sombra de 1 due pagou por ele a. •!,. ju nrimoira nlacco '
. consbrdo nao e complicado nem caro. I duvidas, 6 a melhor opcao para duem nup uocl^a ch^cou as 

°espostas 
des- UOZinha (Jeprime/IB ClaSSe.

£ a melhor oocao oara comorar um carro i esco he o s sterna de consbrclo. Ele esta | ra Que voce ja cnecou as i^spostas aes ^
ou moto a prazo Sem ju°<Ts Corri presta- sempre pronto para atender a todos, | lher^^^l^^frumruim mlfs k&JZlkS ^cbesmenoresqueasdefinanciamentos. com a malor efldencia, seguranca bri^consdcclo,slgntfliraummuiitomai Mr  .

Enquanto voc§ paga, todo mes tem tranqulfldade entregando 0 malor nu- Mrto? aa.Mes \ fr # | vJI rj—mbbm^bwei llllMim
H sorteio. voce 6 sorteado ou tira seu car- mero de veiculos. 1 bla no seu contrato, certo. | 

! yS $ M fM Ok! wt

Especaalazado em voce,:

"

PONrOFRIO

iiWNi-.f;•, > r • •>.' ,r - * Ã» í - > «"v .. <7 •-¦ \TI. »x
Campo de S. Cristóvão, 290 - 580.6274
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São Paulo, Mato Grosso c dc todo a ,
Paraná. Foi criada pelo governo d(ké
estado, assim como as Universidades.»
de Maringá e 1'onta Grossáj para su*-»
prir uma demanda cada vez maior de •
ensino superior que as Universidades -
dc Curitiba não tinham condições dç£
suprir.

A auditoria feita pelo governo js
mostrou que os professores 

"da UED
ganham mais do que os da Universidao:
de de São Paulo. Um professor adjun* :
to ganha hoje C'Z$ 116 mil cruzados na--
UHL. "Não são salários de Marajás,
mas eles ganham hem", afirma Ascén- *
cio Garcia Lopes.

A auditoria mostrou que na UEL-»
existe um professor para cada seto »
alunos, contra um para 10 na USP, um t
para 2(1 nas universidades francesas u-'
um para 24 nos Estados Unidos. Pel;f*'
auditoria do governo, são 105 turmas '
com apenas um aluno e 300 turmas' "
com menos de cinco alunos. "Estã^
claro que existe um problema dc ge-"T
rcnciamento na universidade, que de-'
ve ser corrigido. E não c apenas da
atual gestão, mas sim problemas que—
foram se acumulando", concluiu o ;
professor. Para ele, a comunidade uni- .
versitária do Paraná está intcrpretandqjs
uma simples tentativa do governo de---
gerenciar bem o dinheiro público coJ. i
mo uma ingerência na autonomia uni-' *
versitária. "E lá são 120. 130 professo-" "
res do PT que conduzem as assem-"*'
bléias e o movimento", acusa. «'42

A Universidade de Londrina já»-»-
elaborou um mandado de segurança
preventivo contra o decreto do gover- '
nador Álvaro Dias que cria um conse-'-
lho diretor composto por sete pessoas
indicadas pelo governo — secretários; '
de estado, representantes de órgãos;,
públicos e dois membros da comunida-"" ,
de acadêmica. Esse conselho diretor, ,
conforme o decreto, vai regular desde ,
o quadro de pessoal até os estatutos
internos das universidades. "Esse é um
retrocesso brutal que levará o governo
a manter um controle absoluto, pleno,
das atividades acadêmicas", afirma o
ex-presidente da Associação dos Do-»-
centes da UEL. Luís Carlos Bruschi. -

Josó Carlos Brasil — 10' 12-87

Rúth Bolognese

T ONDR1NA — Será instalado no
JLi portão de entrada da Universida-
dc Estadual dc Londrina, a maior do
Paraná, um oííldoor declarando como
pcrsoivi non gim no campus um dos
seus ex-alunos mais ilustres, que se
formou em História e nunca exerceu a
profissão, mas se tornou o governador
do Paraná: Álvaro Dias. A decisão foi
tomada numa assembléia geral realiza-
da na quinta-feira, com participação
de mais de 4 mil pessoas, entre alunos,
professores c funcionários, presidida
pelo reitor, Jorge Baunassar Filho.

A instalação do outdoor foi apenas
mais uma etapa do confronto que se
instalou entre as três universidade es-
taduais, de Londrina, Maringá e Ponta
Grossa, c o governo, do estado, desde
o início da gestão Álvaro Dias. Res-
ponsávcl pela manutenção das três
universidades e 11 faculdades isoladas,
que consomem 10% do orçamento de
pessoal do estado, o governo chegou à
conclusão que está gastando demais
sem o retorno esperado, e decidiu,
através de decreto-lei. criar um conse-
lho diretor para fiscalizar a aplicação
do dinheiro.

A reação das três universidades foi
um movimento que hoje une todos os
segmentos das comunidades acadêmi-
eas c ameaça paralisar as atividades
assim que o decreto for assinado pelo
governador. 

"O que está em jogo é a
autonomia universitária, é o ensino
público gratuito com que o governo
está querendo acabar", diz, revoltado,
o reitor da Universidade de Londrina,
Jorge Baunassar Filho.

O confronto teve início em fcverci-
ro do ano passado, quando o governa-
dor Álvaro Dias revogou um decreto
do seu antecessor. José Rieha. que

Dias mandou fiscalizar

havia retirado as três universidades do
controle estadual para contratação e
aumento dc salário.

Auditoria — Em fevereiro as
três universidades fizeram uni acordo e
determinaram que os professores rcce-
beriam 70% de aumento, quando a
data-basc do funcionalismo seria em
setembro. "Tivemos que revogar o
decreto para não sermos obrigados a
dar um aumento absurdo", explica o
secretário de ensino superior, Ciência
c Tecnologia. Ascêncio Garcia Lopes,
ex-reitor da Universidade de Londrina
e principal assessor do governo Álvaro
Dias nessa área.

Há seis meses, o governo determi-
nou a realização de uma auditoria na
Universidade Estadual de Londrina
(UEL). principal foco de reação. Com
10 mil alunos. 1305 professores e 28
cursos — de medicina a física — a
UEL recebe estudantes do interior de

O BONZAO T1M À SgCiíTA

PRA DIMINUIR A SUA

DESPESA NA COZINHA.

VOCE PENSA QUE DEPURADOR DE AR MAXIMS.
Com 2 potentes turbinas. Captador basculante para fogões de 4 bocas

(60cm| ou de 6 bocas (SOcm). Acabamento em inox. Garantia de 1 ano.

FORNO ELÉTRICO AVANCE LUXO |
Econômico c rápido. Descongela, dora e gratina. através do sistema
turbolorno. exclusivo da Continental 2001 Com termostato, timer e,
bandeja ae alumínio. Acabamento em inox. com decoração bege.

Garantia de 1 ano.

SABE TUDO SOBRE

CONSORCIO, CERTO?

.> >-¦&

FOGÃO MAXIM S COMPACTO II
PARA EMBUTIR.

Com 6 bocas, mesa inox, tampo de cristal
temperado com máscara blindada, controle gradual

das chamas, churrasqueira,acendimento automático total, interruptor
de segurança no forno e Stop Gas System (interruptor de segurança
na mesaUDecoração em bege, marrom e prata. Garantia de 3 anos.

FOGÃO MÁXIMAS COMPACTO I
PARA EMBUTIR.

Com 4 bocas, mesa inox, tampo de cristal temperado com máscara
blindada, controle gradual das chamas, churrasqueira, acendimento

automático total, intermptor de segurança no fomo e Stop Gas System
(interruptor de segurança na mesa). Decoração em bege,

marrom e prata. Garantia de 3 anos.

I I você não tem nenhuma proteção
no sistema.

d Já existe uma legislação para
consórcio.

I I consórcio não dá lucro.
O consórcio agora está mais protegi-

do pela lei.
O valor do automóvel e as presta-

ções mensais são tabeladas e controla-
das pelo governo.Além disso, o consórcio é um exce-
lente investimento, ouando você tira o
seu carro ou moto, por sorteio ou lan-
ce você sempre sai lucrando. Ouando
terminar de pagar as prestações, seu
veículo vai estar valendo muito mais do
que pagou por ele

venha para o Consórcio Mesbla. Ago-
ra que você já checou as respostas des-
te veste, viu que ler um pouco mais so-
bre consórcio significa um multo nials
de segurança. Com a assinatura da Mes-
bla no seu contrato, certo?

CD Todos os consórcios são Iguais.
? Mais ou menos.

: O Não, não é não!
% Os consórcios não são todos iguais.- Não, não e não.

Existem consórcios que dão multo
mais garantia. Como o Consórcio' Mesbla, que conta com o nome Mesbla
e a segurança das muitas revendas do
Grupo, Incluindo todas as marcas de

$ carros nacionais e motos Honda e Agralaú
l CH Consórcio é complicado.
? CD É a melhor opção para comprar
9 um carro ou moto a prazo.
s ? É multo caro.

consórcio não é complicado nem caro.
. É a melhor opção para comprar um carro
,. ou moto a prazo. Sem juros. Com presta-
; ções menores que as de financiamentos.

Enquanto você paga, todo mês tem•. sorteio, você é sorteado ou tira seu car-

ro ou moto por lance, quitando parte
ou total do valor. Fácil, não é mesmo?
Basta escolher o veículo dos seus so-
nhos e entrar para um dos nossos
grupos.

I I o Consórcio Mesbla faz parte de
uma Instituição forte.

I I Ele é sinônimo de segurança e
tranqüilidade.

I I Todas as respostas acima.
O consórcio Mesbla existe há mais de

10 anos e já passou a marca dos 90.000
consorciados.Ele faz parte de um Grupo forte, tra-
dlcional, que soma 50 empresas sob sua
administração.O consórcio Mesbla, sem sombra de
dúvidas, é a melhor opção para quem
escolhe o sistema de consórcio. Ele está
sempre pronto para atender a todos,
com a maior eficiência, segurança e
tranqüilidade, entregando o maior nU-
mero de veículos.

> Plantão Bonzâo. De domingo a domin-
go, das 8:30 às 18:00 horas.

• Escolha as mercadorias anunciadas
. neste jornal, inclusive pela concorrên-
| da, e ganhe um desconto no preço
^ anunciado.
H • Compre agora e receba em
4 48 horas no máximo.

• Pagamento só no ato da entrega.

Cozinha de primeira classe.

Especializado em você

H
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Ã^^r^táxitanque as mulheres sao muito mais disciplinadas que os homens,menos ansiosas e obedecem sempre aos smais

Embora representem 40% do total de motoristas nas ruas, só 9% delas se envolvem em acidentes

Bruno Volqn

Lulsa de Oliveira
e Martha Baptista

Contrariando 

a voz corrente, que acusa as mulheres
de serem barbeira:s inveteradas, o Dctran (Depar-
tamento de Trânsito) de São Paulo, divulgou

estatística mostrando que a motorista paulistana respeita
muito mais as regras de trânsito que os homens. Das 4 mil
Sindicâncias abertas para apuração de infrações ocorridas
no trânsito da capital no ano passado, apenas três envol-
viam mulheres no volante — desprezíveis 0,075%.

Este comportamento tem suas conseqüências nos
acidentes de trânsito da cidade. Segundo estimativas da
Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), só 9% das
mulheres estão envolvidas em acidentes. E elas não são
poucas nas ruas paulistanas: 40% dos 8 milhões de
motoristas habilitados cm São Paulo são mulheres. Em
1987, ocorreram 126.023 acidentes de trânsito cm São
Paulo, ferindo 59.545 pessoas c matando 1.230. Houve
15.554 atropelamentos com 1.740 mortos. Noventa por
çento desses acidentes envolveram somente homens no
volante.

Complacência — Apesar da evidência dos nú-
meros, os homens não se conformam. "Mais ou menos
80% das mulheres dirigem mal", afirma Orlando Dinelli,
49 anos, que dirige há 30, dos quais 10 como motorista de
táxi. "Elas amarram o trânsito, param cm qualquer lugar ç
andam a 20 quilômetros por hora", garante. O assunto é
polêmico. Noemi Mortari, 40 anos, 20 de volante, defende
as mulheres. "Quando vou devagar, sigo pela direita.
Mulher é mais precavida na direção. O homem é mais
impulsivo. Vejo pelo meu marido", diz Noemi, que se
Considera uma boa motorista c faz questão de respetir as
regras do trânsito.

As mulheres são conhecidas por sua cautela c, para
âcabar com a controvérsia (ou esquentá-la?), nada melhor
que a opinião insuspeita do diretor do Dctran paulista,
Ciro Vidal. "Todos fazem burradas, mas burrada de
mulher é parar em lugar proibido. Já o homem passa sinal
fechado, dá cavalo de pau", afirma. Para Ciro Vidal, o
fato de as mulheres respeitarem as leis do trânsito é
decorrente do seu próprio comportamento. A mulher C
protetora e mais complacente, por isso tem um comporta-
niento mais calmo no trânsito", diz Vidal. "E difícil ter um
ácidcntc grave causado por mulher. O homem exterioriza
mais sua agressividade", explica.

Indisciplina — As motoristas do Rio concor-
dam. A fotógrafa Luciana Leal, 23 anos, moradora do
Leblon, acha que as mulheres no trânsito são mais seguras,
calmas c disciplinadas. "O homem tem uma coisa mais
ansiosa", diz. Mas, numa prova de que as mulheres, além
de tudo, são justas, Luciana cita como exemplo de
indisciplina as mães que levam os filhos à escola e param o
carro em qualquer lugar, tumultuando o trânsito nas
imediações dos colégios.

Luciana Leal não se considera uma boa motorista,
embora garanta ser disciplinada quando dirige. "Eu nao
gosto de dirigir. Acho o trânsito muito louco, com toda
aquela gente buzinando atrás e fazendo tudo errado",
explica. Ela acha difícil ser disciplinada numa cidade como
ô Rio onde a maioria dos motoristas não é. "Chega uma
hora que fica até mais fácil acompanhar a tendência
geral", diz.

Com a autoridade de quem enfrenta o intrincado
trânsito carioca cm horas de rush com o carro cheio de
crianças, a bancária aposentada Wanda Jenné, 56 anos, 39
de carteira de habilitação, afirma que a mulher é muito
mais eficiente e mais humilde que o homem como motoris-
ta. Dona Wanda, que vive diariamente o tumulto das
portas de colégios, admite que há mães que param o carro
no meio da rua para deixar os filhos. Em geral, mulheres
riovinhas que acabaram de tirar carteira.

Respeito — "Há falta de respeito de todas as
partes. Se cada um — mães, motoristas de táxi c ônibus —
tivesse mais consciência, as coisas seriam melhores. Eu
procuro andar direito", diz Wanda Jenné. "Eu prefiro
ceder." Dizendo-se incapaz de xingar um motorista,
Wanda garante que nunca sofreu um acidente de trânsito.
"Deve ser o anjo da guarda das crianças que me ajuda.
Respeito os outros motoristas e, graças a Deus, sou
respeitada."

O major Lenine Freitas da Silva, porta-voz da Polícia
Militar do Estado do Rio, também concorda que as
mulheres são mais prudentes no trânsito. Segundo ele, os
acidentes culposos (cm que não houve intenção de provo-
éar o acidente) ocorrem por negligência, imperícia ou
imprudência. As mulheres, acredita o major, cnvolvcm-se
menos cm acidentes por respeitarem mais a sinalização e
as regras do trânsito. "Elas são mais educadas que o
homem na direção, em conseqüência de sua formação",
diz. O porta-voz da PM crê que o Rio acompanhe São
Paulo nos porcentuais relativos à participação de homens e
mulheres nos acidentes de trânsito.

No táxi, confiança

faz com que 
elas

tenham féria maior

uai seria a sua reação se ao entrar num táxi encontrasse
IdL uma mulher no volante? Segundo o diretor do Sindicato
dos Condutors Autônomos dos Veículos Rodoviários do Rio de
Janeiro. João de Jesus Batista, as motoristas conseguem uma féria
maior porque inspiram mais confiança nos passageiros. "Eles
sabem que a mulher corre menos", diz.

A experiência da bisavó Anita Pereira. 62 anos, uma
veterana na praça, comprova a avaliação do dirigente sindical.
"Quantas vezes entra uma passageira nò carro e diz: "Graças a
Deus, peguei a senhora." É claro que, de vez em quando, aparece
um homem que, quando me vê, dá preferência a outro carro ,
conta a motorista. Anita Pereira diz que nunca teve problemas
com passageiros. "Já pus até assaltante no meu carro e ainda
ganhei beijinho de um deles na saída", diz, confiante na malícia
adquirida em 20 anos de profissão.

Ex-modista. Anita Pereira começou na profissão meio por
acaso. Ela resolveu investir em táxis e, quando saiu uma lei
determinando que só o próprio autônomo poderia dirigir o carro,
decidiu tirar carteira. Ela troca pneu e motor de carro — no
momento, está com um Chcvette 86 — e garante que o único
acidente que sofreu foi provocado por outro colega. Anita passa
às vezes um ano sem receber uma multa de transito."As mulheres são mais disciplinadas que os homens, obede-
cem mais aos sinais. Os homens são mais atirados e metidos a
machão", afirma Anita, ressalvando que as amadoras também
são meio metidas. Capixaba e solteira por convicção, Anita
Pereira enfrentou preconceito de alguns colegas no início. "li-
nham uns que diziam vai lavar roupa. Eu respondia que ele estava
com inveja porque eu sabia lavar roupa c dirigir", diz. Com esse
passado, é óbvio que ela não podia ficar quieta quando o diretor
do seu sindicato, Othir Barbosa, disse na sua frente que "os
homens eram um pouco melhores que as mulheres no volante por
terem mais firmeza e reflexo". Só ficou calma quando ele
acrescentou: "As mulheres são ótimas motoristas c fazem menos
infrações porque são mais calmas." (M.B.)

André Durão

Clércia gosta tanto de dirigir que seria capaz de pegar um caminhão e sair por ai

Beleza de Clércia

CIUDAD

Rock
\

EMBRAVIDEO
• Conversões de fitas,em

todos os padrões do mundo
NTSC • PAL • SECAM fPAL'-M
Rio (Ò21j'294-5544 • SP (011) 813-4422¦ '• Telex 2132719 EBVL BR ¦

alegra funcionários

da Yarig na Ilha

S funcionários da Varig que trabalham na manutenção
dos aviões na Ilha do Governador tem todos os dias uma

pausa para refresco no percurso de três quilômetros entre a
Estrada do Galeão e a área industrial da empresa. "A gente está
acostumado a ver homem o dia inteiro. É bom ver um rosto
bonito", afirma o mecânico Paulo Roberto Cruz. O alvo do
comentário é a morena Maria Genoína de Oliveira, paraibana,
34 anos. motorista do ônibus da Real que faz o transporte dos
empregados.

Rosto maquiado e unhas pintadas de vermelho, Clércia,
como é conhecida, é uma das poucas mulheres no Rio a
enfrentarem o batente num ônibus como motorista profissional.
Ela está feliz com o trabalho, conquistado através do sindicato
da categoria, mas diz que seu sonho é pegar estrada, dirigindo
um ônibus ou caminhão. "Se eu pudesse, comprava um camináo
c saía por aí. Acho lindo", diz. E com uma vocação natural para
o volante — aprendeu a dirigir com oito anos num trator velho
do pai — Clécia ja dirigiu Kombi, caminhão e até uma carreta
de combustível nos sete anos de profissão. Nunca precisou
trocar um pneu, mas tem certeza de que conseguirá fazê-lo se
um dia for necessário. "A mulher tem força", diz. Embora ache
que as mulheres motoristas sejam mais cuidadosas e disciplina-
das no trânsito, Clércia não endossa a afirmação de que elas
sejam melhores do que os homens."Tanto existe o péssimo motorista quanto a péssima
motorista", diz. Ela acha que há muito preconceito contra as
motoristas profissionais por parte dos donos de empresas de

ônibus. O motorista Luís Carlos Bento] que substitui Clércia no
serviço às 15h, só tem elogios para a colega, mas deixa
transparecer unia ponta de machismo. ' Ela é unia profissional
como nós. É difícil ver uma motorista mulher tao boa como (
Clércia", afirma. Na opinião de Bento. 70% das mulheres
deixam a desejar como motorista. Os passageiros não tem
queixa: o único problema de Clércia é convencê-los a não
interferir quando outro motorista lhe dá uma fechada.

Agressividade — Paulo Batista, encarregado do
Departamento de Tráfego da Viação Santa Sofia, que tem três
motoristas mulheres no seu quadro de empregados, é taxatiui i :
na sua posição feminista. Ele considera as mulheres da empresa
um padrão para os demais motoristas. "A mulher tem mais
disciplina, é menos egoísta no trânsito e tem a mesma personalij.
dade dentro e fora do carro", diz. Segundo Batista, os homens {,
se transformam quando estão no volante. "Tem motoristas que
são muito educados, mas quando entram no ônibus ficam ,
agressivos."

O único problema das mulheres em geral, na opinião dd
encarregado, é que elas ficam nervosas quando se envolvem
com acidentes, choram facilmente. No caso das profissionais. ,
cias são colocadas na Viação Santa Sofia apenas em linhas /'
consideradas de elite, isto c, que não passam em favelas. Se;>
entra um crioulão, do tipo armário, e pula a roleta, o motorista i
tem que parar o ônibus, olhar para trás e dar uma força para o
cobrador", explica Paulo Batista. "A mulher não encararia um
problema desses como um homem".

O presidente do sindicato da categoria, Luiz Martins, disse,
que no último dissídio tentou-se em vão aprovar um item quo '
obrigava as empresas de ônibus a terem um terço de mulheres
(motoristas ou cobradoras) em seu quadro. O sindicato conti-i.
nua a luta para que se cumpra o decreto do ex-prefeito Marcos ¦
Tamovo que obriga a instalação de sanitários em pontos linain .
de ônibus, o que favorcceria principalmente a profissional do
sexo feminino. "O homem se vira de qualquer jeito, mjuw»ai;
mulher, como faz?", indaga Martins. -g

Turismo
Viaje pelos quatro

cantos deste caderno.
I TOOAB AS QtlAKTAS NO JOHN Al. IX) HHAHIL I

Na hora do fazer seu concurso, oriente-se com a melhor equipe da cidade

Central de Concursos/Degrau Cultural
Sedo central: Praça Mahatma Gandhi. 2/2° andar • Cineiandia 220-5715 • 220-7235 • 220-5312^

JORNAL DO BRASILNacional18 ? Io caderno ? domingo, 20/3/88

Mulheres ao volante

Há mais mistérios ert-
tre o rock e a pedra
do que possa supor
a nossa fã filosofia.

JULSO BOGORSC3N ADMINISTRADORA

RJ ¦ Tel.: (021) 292-1122 ¦ Ramais 233/234 • SP ¦ Tel.: (011) 258-9333.

Todo domingo — 21 h COMFIABHJDADi

mercado imobiliário, e com escritórios no Rio de Janeiro, São
Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília, só

oferecer o melhor para você em matéria de imóveis.

Se é isto que você procura quando vai alugar um imóvel, fale
com a Júlio Bogoricin Administradora. Uma empresa liga-
da a um grupo com mais de 25 anos de experiência no
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As policias Militar e Civil foram reequlpadas e modernizadas. Minas tern hoje o

mais baixo indice de criminalidade entre os grandes Estados.

Em 1987, Minas alcangou a posigao de segundo Estado brasileiro em arrecadagao.

O crescimento industrial do Estado foi de quase o dobro da media nacional.

43.900 novas empresas foram instaladas, entre industrias, comercio e servigos.

Para 1988, o Governo Newton Cardoso V}v\

destinou 78°7o do orgamento do Estado a
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• MINAS GERAIS
aiea social. COM NSWTON CARDOSO.
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Em 1987, Minas alcançou a posição de segundo Estado brasileiro em arrecadação,

O crescimento industrial do Estado foi de quase o dobro da média nacional.

43.900 novas empresas foram instaladas, entre indústrias, comércio e serviços.

Para 1988, o Governo Newton Cardoso

destinou 78% do orçamento do Estado à

área social.
MINAS GERAIS

COM HSWTOM CARDOSO.
O ESTADO EF90ENTE.
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BELO HORIZONTE —
Os fazendeiros de Novo Cru-
zeiro, localizada a 600 quilòme-
tros desta capital, no Vale do
Jcuuittnjionha, estão formando
grtj|ii)s armados para defender
seis propriedades ameaçadas
de invasão pelos sem-terra que
estilo acampados na Fazenda
Aruega, naquele município,
desde o dia 12 de fevereiro,
informou ontem o prefeito
Paulo Afonso Nogueira Viana
(PDS). O coordenador da CPT
(Comissão Pastoral da Terra)
cm Minas Gerais, padre Jérò-
nimo Nunes, disse que "e men-
tira" a ameaça de invasão e que
os sem-terra querem apenas a
desapropriação da fazenda
ocupada.

A Fazenda Aruega, de 4 mil
hectares, foi invadida por cerca
de 1.500 pessoas de Novo Cru-
zciro e mais 10 municípios da
região. O juiz de direito de
Aracuaf, Mário Soares de Frei-
tas, chegou a conceder a linti-
nar de reintegração de posse,
requerida pelo proprietário,
lilpino Alves Ferreira, poste-
riormente suspensa pelo Tribu-
nal de Alçada. "Agora, já são
mais de 2 mil pessoas c ainda
estão chegando outras", infor-
mlu o prefeito.

Dinheiro — A cidade
perdeu a paz. Os invasores
anunciaram em comício que es-
tão se preparando para invadir
as fazendas Santa Rita. Borá,
Ribeirão das Pedras, Grupiara.
das Donas e das Laranjeiras,
disse o prefeito, acrcscentan-
do: "Os fazendeiros me pro-
curaram para avisar que vão
reagir".

A Facmg (Federação da
Agricultura do Estado dc Mi-
nas Gerais) divulgou sexta-
feira, por telex à imprensa,
declarações do prefeito, Paulo
Viana, segundo as quais "deze-
nas de pessoas armadas passam
diariamente pela cidade cm di-
reção à Fazenda Aruega" c "as
invasões estão sendo patrocina-
das por grupos organizados".
Paulo Viana disse que sabe que
essas pessoas estão armadas
porque "portam bolsas a tira-
colo" e ele já viu um revólver
dentro de uma delas.

O prefeito de Novo Cruzeiro
disse também que os invasores
receberam CZS 350 mil por
remessa bancária e que ele não
sabe a origem do dinheiro, mas
supõe que será utilizado no
transporte para invadir as ou-
tr;|s fazendas. "Soube também
que há um grupo armado den-
trò da fazenda", afirmou.

Aviões da

TAP batem

em terra
RECIFE — Não passou de um
grande susto o acidente que
envolveu ontem dois aviões da
TAP (Air Portugal): um
Boeing procedente de Lisboa,
com escala nesta capital, bateu
de leve na asa de outro jato da
mesma companhia que estava
parado por problemas teeni-
cos. O choque aconteceu quan-
do um Boeing, completamente
lotado, taxiava na pista do ae-
roporto, momentos antes dc
encostar no terminal para de-
sembarque. O acidente ocor-
reu às 5h30min, mas até o
início da noite a TAP e a
Infraero (Infra-Estrutura Ae-
roportuária S.A.) não haviam
fornecido maiores detalhes.

O jato que estava parado
deveria ter seguido viagem pa-
ra Portugal na sexta-feira, mas
os técnicos encontraram defei-
tos no sistema de radar c can-
celaram a decolagem. Os 133
passageiros do jato foram hos-
pedados, à custa da TAP, no
Mar Hotel, e a tripulação, no
Recife Palacc, dois hotéis de
luxo da praia de Boa Viagem.
A decolagem do avião está
prevista para hoje, às 7li45min.

O avião que bateu no outro
seguiu sua rota normal, para o
Rio de Janeiro, tão logo os
técnicos da companhia consta-
taram boas condições de vôo.
Em Recife ficaram 5Ü passa-
geiros.

Ratos — Os ratos estão
infestando ruas e praças do
Cejitro de Porto Alegre, a pon-
to ;de já haver ameaça de epi-
dejnias de doenças transmiti-
dajijor esses animais. O alerta
foi dado pelo vereador Nilton
Cijmim (PMDB), que quer a
criuçáo de um centro municipal
delzoonoses (doenças transmi-
tidas por animais). Segundo os
téijnicos, a cidade tem aproxi-
mádamente 13 milhões de ra-
tos — quase 10 para cada um
dois 1 milhão 200 mil porto-
altjgrenses.

Seqüestro — A mam-
cup Rosilda Vasconcelos, mãe
da menina Bruna Aparecida
Vasconcelos, seqüestrada de
sua casa cm Curitiba em outu-
bro de 1986 e vendida a um
casal de israelense, voltou de
IsCael sem ter visto a filha. Ela
tirjha viajado àquele país a
cojivite da Central Television
Int., canal privado de televisão
inglcs.

Minas sai

do silêncio e mostra

os números.

Em apenas um ano de trabalho, o Governo Newton Cardoso construiu 53.373

casas populares. E já garantiu os recursos para um total de 130 mil moradias.

Mais 500 mil pessoas passaram a receber água tratada em suas casas.

339 novas salas de aula foram criadas, através de construções ou melhorias em

escolas. 289 outras obras estão em andamento, em 162 municípios.

Foram garantidos recursos para construção de 103 postos de saúde. A maioria já

inaugurada ou em fase adiantada de construção.

Foram obtidos os recursos para construção de 500 Centros Comunitários

Infantis, para atendimento a 62.500 crianças/dia, em 376 municípios.

Em março de 1987, o Estado gastava 120% da arrecadação com o

funcionalismo. Em dezembro, a despesa já tinha caído para 91%: Minas não precisava

mais tomar empréstimos para pagar pessoal.

Quase 600 mil novos consumidores passaram a receber energia elétrica. A rede foi

ampliada em 16.207 km pela Cemig, o que dá uma média de 22 novos postes por hora.

1.206 km de novas estradas foram abertas. Só de estradas asfaltadas, serão

6 mil km até 1990.

As polícias Militar e Civil foram reequlpadas e modernizadas. Minas tem hoje o

mais baixo índice de criminalidade entre os grandes Estados.
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Sapato de brasileiro aperta

porque 
tem padrões 

importados

Jorge Luiz Calife

Os pcs ps brasileiros são menores cm comprimento e
niaiores em volume | ffirgura dó que os pés dos europeus c
norte-americanos, o que torna inadequados os padrões importa-
dos que regulam tis medidas dos calçados fabricados no Brasil.
Esta é a conclusão de um estudo para o levantamento antropo-
métrico dos pcs cia populaçao brasileira realizado pela pesejuisa-
dura Delfina Lacerda, como tese de mestrado na Coppe
(Coordençfio de Programas de Pós-gradução cm Engenharia)
da UFRJ.

Além de leitos partir de moldes estrangeiros, os calçados
brasileiros têm a desvantagem de oferecer apenas unia largura
para cada comprimento. Nos EUA, um calçado tamanho 3K.
por exemplo, oferece onze larguras diferentes para as varias
morfologias de pé. Na Inglaterra, cada comprimento vem com
oito opções de largura.

"" Para obter as medidas médias dos pés brasileiros, Delfina
síliícionou uma série de padrões para caracterizar o lormato dos
péS _ largura, comprimento, perímetro e pressão exercida pela
planta dos pés cm repouso e andamento. Em seguida, foi
preciso criar instrumentos específicos para tomar essas medidas,
e outros equipamentos tiveram que ser adaptados, ja que era a
primeira vez que se fazia um estudo desse tipo no Brasil.
/ "Adaptamos uma balança para medir o peso e a altura de

cad!i pessoa e criamos instrumentos para obter o contorno da
pffuita dos pés e medir a pressão estática e a pressão dinamica
projJu/ida pelos pés em repouso ou caminhando", explica
Dflíina. Foram 96 medidas cm cada pc.

s Um grupo de 80 pessoas. 4(1 homens c -III mulheres, foi
escolhido entre estudantes universitários com idades cm torno
doy 2S anos para terem os pés medidos. Os resultados foram
pfacessados por computador e comparados com os padrões
estrangeiros usados pelas industrias brasileiras de calçados.

\ No mês que vem. Delfina Lacerda vai apresentar sua
lòauuisa ao III Congrcsfo Brasileiro de Tecnologia do Calçado,
em Novo Hamburgo (RS). Ela reconhcec, porém, que os
resultados obtidos representam um grupo pequeno de pessoas
da região Sudeste e que para obter um modelo mais abrangente
seria preciso repetir a pesquisa em âmbito nacional.

I "Há uma série de fatores que influem no formato e
tamanho dos pés de uma determinada população, explica
Defina Lacerda." Há fatores hereditários e latores ambientais,
cojpo o tipo de alimentação que a pessoa ingere c os esportes
quèípratiea. Para continuar essa pesquisa será preciso fazer um
levantamento nacional, selecionando as variáveis junto aos
profissionais do setor de calçados.

< 

Eíespertador — Uma empresa de Nova Iorque está
patenteando um rclógio-despertador montado dentro de uma
bola de críquete. Quando o alarme dispara de manhã, o dono
do .relógio pode atirá-lo de encontro à parede mais próxima. O
alaone pára e o relógio não se quebra. A bola é cheia de espuma
plástica para proteger o mecanismo do relógio digital contra
impactos. O alarme é ligado a uma bateria através de um
interruptor sensível a acelerações bruscas. Isso faz com que a
campainha se desligue automaticamente se uma pessoa, ao
acordar irritada, da um tapa no relógio ou o joga contra a
parede mais próxima.
Kadônio — Dade Moellcr, professor de Engenharia de
Saúde Ambiental, e alguns colegas de llarvard desenvolveram
noVo aparelho, mas barato c eficiente do que os métodos
existentes, para remover o radónio de casas e edifícios. O
radpnio é um gás radiativo, inodoro e incolor, produzido
naturalmente cm algumas rochas c filtrado da terra para dentro
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A deterioração do conhecimento

WL ,, ,
Pesquisa: mediu pes

Delfina Lacerda acha que os resultados que se obteria no
Nordeste serão diferentes, por exemplo, das medidas dos pés da
população do Rio Grande do Sul. Atualmente lecionando no
curso de desenho industrial da Escola de Belas-Artes da UFRJ,
Delfina Lacerda desenvolve um software (programa de compu-
tador) que vai permitir o uso de computação gráfica para
diminuir a perda de matéria-prima no corte das peças para a
fabricação dos calçados.

4,A implantação desse sistema , diz Delfina, vai para as
indústrias e não vai implicar em grandes custos, apenas o preço
da instalação da estação de computação gráfica."

das casas através de rachaduras no subsolo. Acrcdita-se que é
responsável por uma em cada sete mortes por câncer de pulmão
nos EUA. O removedor de radónio combina uma ventoinha
com um dispositivo chamado gerador de íon e retira do
ambiente 90 a 95% das partículas do gás, que só é perigoso
quando inalado.

Vidro — Duas companhias japonesas, a Sumitomo Chemi-
cal Co e a Nipon Sheet Glass Co. respectivamente uma indústria
química e um fabricante de vidros, desenvolveram um filme de
polímero acrílico que fica transparente ou opaco dependendo da
direção em que se olha. Visto pelo ângulo em que se torna
opaco, o material parece vidro martelado (um tipo de vidro
fosco usado em janelas decorativas) e nao um espelho como o
vidro unidirecional comum. Outra diferença entre o filme de
polímero acrílico e o vidro usado normalmente em janelas para
torná-las transparentes numa só direção é que ele nao diminui a
quantidade de luz que o atravessa.
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Tempo consome

livros, jornais,
filmes e fitas

Fritz Utzeri

TTJ AR1S — Atenção. O exemplar
JT de jornal que você está seguran-
do vai desaparecer. Dentro de 50 anos
será impossível lê-lo. O papel quebra-
râ à toa e as folhas estarão coladas
umas âs outras. Para evitar que isso
ocorra e ganhar mais alguns anos, a
solução será dobrá-lo cuidadosamente
e guardá-lo num quarto totalmente
escuro, com ar condicionado e úmida-
de controlada. E os livros? Eles já
estão sumindo c um americano, Wil-
liam Barrow, especialista em conserva-
çáo de papéis, profetiza que no ano
2000 a maioria dos volumes impressos
antes de 1950 estará tão deteriorada
que será impossível lê-los.

E você pensa que é só isso? Como
estão as fotos coloridas que você tirou
há 10 anos? Nenhuma modificação?
Sorte sua. E seus problemas são pe-
qtilnos. Imagine o trabalho de uma
instituição como a Biblioteca Nacional
da França ou, pior, o Centro Nacional
(francês) de Cinematografia. Antes de
1953, os filmes tinham um suporte à
base de nitratos que, ao deteriorar-se,
forma uma massa amarelada, fácil-
mente combustível, com o mesmo po-
der explosivo da nitroglicerina. Em
1982, uma explosão de velhos filmes
de nitratos na cinemateca do México
matou 100 pessoas.

Fragilidade — O fato é que
nunca a informação teve um suporte
tão amplo mas ao mesmo tempo tão
frágil como em nossa sociedade de
consumo. Há 4 mil anos, os faraós
gravaram seus hieróglifos na pedra e
eles chegaram até nossos dias apenas
para serem atacados e destruídos pela
poluição crescente. A sobrevida precá-
ria dos meios modernos de armazena-
gem da informação pode ser ilustrada
— dramaticamente — pelo fenômeno
dos vírus dos computadores, capazes
de apagar toda a memória das máqui-
nas e espalhar-se como uma epidemia.
No caso de um conflito nuclear, a
pulsação eletromagnética da explosão
de uma bomba bastaria para eliminar,
num piscar de olhos, todos os progra-
mas e memórias gravadas em compu-
tadores, mesmo os não atingidos, algo
como passar um enorme ímã pelo
ambiente. Afinal, o magnetismo é ca-
paz de fazer estragos em cassetes,
disquetes e até mesmo em compactos.

É verdade que livros tão velhos
quanto a Bíblia de Gutemberg ainda
estão aí e em bom estado. Mas esses
livros e todos os fabricados até o final
do século 19 eram impressos em papel
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Livro anterior a 1950 será ilegível no ano 2000

obtido de trapos e não de massa de
madeira, como os papéis atuais. Os
papéis modernos contêm lignina, um
componente muito instável. Além dis-
so, os ácidos usados para clareá-lo
acabam provocando sua deterioração.
Quem duvidar, pegue ao acaso qual-
quer livro de bolso comprado nos anos
60 ou examine num sebo os livros dos
anos 50. As folhas, frágeis e de bordos
amarelados, estão cobertas por uma
fina camada de poeira.

Françoise Flieder, do departamen-
to de conservação da Biblioteca Naeio-
nal da França, não poupa nem mesmo
os livros de luxo atuais: "As encader-
nações, mesmo de couro, começam a
deteriorar-se em 10 anos. porque os
produtos de curtiçáo sintéticos não
substituem os preparados vegetais usa-
dos outrora pelos artesãos." O mesmo
ocorre com os corantes e aquarelas
modernas, muito sensíveis a luz.

Disco laser — Há 10 anos, os
técnicos aprenderam a neutralizar a
acidezdo papel, mas a técnica tradieio-
nal — mergulhar as folhas numa solu-
çáo aquosa ou alcoólica de sais básicos
— é muito cara e trabalhosa. Recente-
mente, uma equipe de pesquisadores

do Centro de Pesquisas e Documenta-
çáo da França aperfeiçoou uma máqui-
na capaz de tratar 250 livros por dia.
sem desmontá-los e a seco. Os sais
básicos são diluídos num líquido volátil
(uma mistura de metanol e freon).
borri fado sobre o livro e uma pressão
de quatro atmosferas.

A solução clássica, adotada por
todas as grandes bibliotecas, é guardar
as obras mais preciosas ou frágeis em
compartimentos quase estanques e só
permitir a consulta por microfilme.
Mas o microfilme também se deteriora
e. mais importante que isso. arranha.
A solução é o disco laser. Cada um
pode armazenar mil livros de 500 pági-
nas. Em Paris, o Museu de Orsay tem
uma videotcca laser, capaz de repro-1
duzir instantaneamente as obras ex-
postas, com uma fidelidade superior à
de um slide. Segundo Roland Melis-
sonf responsável pela concepção do
equipamento do museu, um bom laser
poderá durar 30 anos antes de ser
substituído. Além disso, o disco, asso-
ciado a um computador, tem outra
vantagem: permite eliminar facilmente
imperfeições e danos, mesmo quando
presentes no original, o que facilita o
trabalho dos restauradores.
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Muita informação, pouca preservação
... Aa mnitoc vptpc Hionn Hf*

lfcT os últimos 100 anos o homem
«L*i juntou mais informações que
nos 4 mil precedentes. Se parasse de
colecioná-las e se dedicasse a sua
análise e conservação, levaria mas
100 só para repassar o oue juntou.
Os resultados são absurdos como o
buãco neera um abrigo onde estão
estocadas 

'as 
fitas de computador

contendo os dados que todos os
satélites no espaçd' enviam aos
EUA. Até agora, apenas 1% dessas
informações foi decodificado e é
possível que algum grande segredo
do universo durma nessas fitas, por-
que novas informações contínuas
sendo tragadas, sem cessar, pelo
buraca

O buraco negroé apenas um dos
exemplos extremos desse descorn-
passo. O IN A (Instituto Nacional de
Audiovisual), da França, tem em
seus arquivos dois milhões de latas
com fitas de TV, filmes e gravações,

entre os quais 300 mil discos de
alumínio revestidos com cera mole,
usados até o final dos anos 40 para
gravar discursos e reportagens ra-
diofônicas. Só para restaurar os ve-
lhos filmes depositados em casama-
tas militares, pertencentes ao Cen-
tro Nacional de Cinematografia (da
França) e transpô-los para cópias
modernas em acetato, seria preciso
gastar 15 milhões de francos por
ano, até o ano 2000 e mobilizar 200
pessoas.

O centro só dispõe de 6 milhões
de francos e 72 pessoas dedicadas _à
restauração para gerir um patrimô-
nio de 90 mil filmes, distribuídos em
720 mil bobinas. Eles simplesmente
não têm condições de estocar mais
meio milhão de latas de filme que
acumulam-se e deterioram-se em
depósitos improvisados, por falta de
espaço e de pessoal. O trabalho de
restauração dessas velhas fitas é

muitas vezes digno de um monge
beneditino. Uma cópia de FantoJ"
mas, um dos primeiros filmes fran-
ceses, só foi reconstituída a partir de
duas outras, incompletas e arruina-^,
das; uma francesa e outra, belga.
Em outros casos, é preciso pedin
emprestada a trilha sonora, como
ocorreu recentemente com um filme
de 1932. A cópia francesa, em bom
estado, não tinha mais som e na
União Soviética havia outra, na qual
o som era bom e a imagem estavam»
destruída. Casar os dois filmes e«K
copiá-los foi a solução. '

Em casa é comum que fitas de 1
videocassete sedesmagnetizem, mas
nas emissoras de TV isso geralmente 

'

não ocorre. O problema é que, co-
mo progresso, as fitas tendem a
tornar-se cada vez mais finas e me-
nores, facilitando a sua manipula-
ção, mas tornando o suporte magné
tico bem mais frágil. (F. U).

Doença 
que 

mata nas cirurgias

já 
tem método de diagnóstico

~ fiKro r^ciiltnHnc Hn'>np<niikn f»m fihnis mil!
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A hiperternua maligna, doença liere-
ditária rara (11111 caso em cada grupo de 50
mil pessoas), é tão desconhecida quanto
traiçoeira. Uma pessoa pode passar a
vida inteira sem saber que tem a doença,
mas se tiver que se submeter a uma
cirurgia e o anestésico usado lor o halota-
íio (empregado em cerca de 70% das
anestesias gerais por inalação), pode
morrer rapidamente. Setenta por cento
das vítimas de hipertermia maligna que
inalam o halotano podem morrer na mesa
de operações.

Agora, uma equipe dc farmacologis-
tas da UFRJ (Universidade Federal do
Rio de Janeiro), liderada pelos professo-
res Roberto Takashi e Guilherme Suarez-
Kurtz, conseguiu desenvolver o primeiro
método 110 Brasil para diagnosticar a
hipertermia maligna. A realização desse
teste antes das cirurgias vai impedir mui-
tos acidentes anestésicos.

A morte dos portadores dc hiperter-
mia maligna é provocada por alterações
bioquímicas causadas pelo halotano (as
vítimas da doença têm um nível de cálcio
elevado na fibra muscular e o halotano
aumenta ainda mais a concentração dessa
substância). As alterações provocam fé-
bre alta, queda do PH no sangue (aeidose
mctabólica), arritmia cardíaca e forte
contração muscular.

O teste é feito a partir de uma fibra
microscópica retirada do músculo da pes-
soa é submetida, cm laboratório, ao halo-
tano simultaneamente a um processo de
resfriamento da fibra. Caso a pessoa seja
portadora da doença, um aparelho regis-
tra a concentração da fibra, que é maior
do que numa pessoa normal. O Brasil é o
terceiro país, depois dos Estados Unidos
e Canadá, a poder fazer esse diagnóstico.

Takashi e equipe também estão tes-
tando 12 derivados do ácido salicílico
para determinar qual deles é o melhor
para evitar que um portador da doença a
desenvolva. Eles procuram um derivado
capaz de impedir que o nível de cálcio
suba de forma desordenada por causa do
halotano.

Eles também estão pesquisando um
medicamento, também entre esses 12
derivados salicílicos. para ser usado 110
tratamento de portadores da doença que
não foram submetidos ao teste antes de
entrar em contato com o halotano e
desenvolvam a hipertermia maligna du-
rante a cirurgia.

Os testes clínicos (em pessoas) ainda
não começaram a ser feitos como os
pesquisadores deseja, porque estão de-
pendendo de voluntários que saibam da
ocorrência de algum caso de hipertermia
maligna na família. Mesmo assim, laka-
shi e equipe confirmaram a eficácia dos

resultados dapesquisa em fibras muscula-1
res retiradas de pacientes não portadores j
da doença, em que a hipertermia é indu- j
zida em laboratório por um método que j
eles desenvolveram, aplicando sobre a jfibra, simultaneamente, o halotano é o j
resfriamento. j 1

O interesse em pesquisar um método ;
para diagnóstico e encontrar um antídoto i
para a hipertermia maligna, diz Takashi, j
surgiu porque ele queria entender todo o |
mecanismo fisiológico da doença. ; !

De posse das informações sobre to- \
mo a doença se processava e cont a J
comprovação de que o salieilato, um dos J
derivados salicílicos, era capaz de inibir a J
contração muscular em animais (resulta-
do de um estudo do professor Suarez-
Kurtz), começaram a testá-lo em músèu-
los de rãs resfriados. O resultado Joi
animador, e eles publicaram um artigo
relatando a experiência cientifica 11a re-
vista Muscle & Nerve.

Em seguida, experimentaram a téc li-
ca em camundongos para ver se se repetia
com mamíferos o que tinham verificado
em anfíbios. O sucesso com os camijn-
dongos foi o mesmo, e um artigo contí n-
do o feito foi publicado pelo The Journal
of Pharmacology and Experimental Tr\e-
rapeuties. E, por fim, publicaram ho
Canadian Journal of Physiology artigo
sobre a experiência em músculos l\u-
manos.

FNÂO FOTOGRAFE,
, SEM VER OS
f CLASSIFICADOS, j

CONFIRA AS
OFERTAS

DE USADOS
DA fO/WAR.

FLAVIO RANGEL.
AFFONSO ROMANO
DE SANTANNA. PROSA & VERSO
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Leite faz

polui

'orestas tropicais também liberam substâncias nocivas ao ozônio

r mais

os esgotos
SÁO PAULO — O bioquímico Or-

lando Zancanaro Júnior, professor da
Faculdade de Farmácia da USP (Univer-
sidade de São Paulo) disse que a quanti-
dade de poluentes lançada diariamente
aos rios da Grande São Paulo poderia ser
reduzida em 500 toneladas, se os 5 mi-
Ihôes de famílias da capital e cidades
vizinhas deixassem de atirar na pia da
cozinha restos de comida, leite e sucos.
Segundo Zancanaro, os restos de comida
alimentam bactérias que consomem o
oxigênio e matam os peixes e, para anular
o efeito nocivo de um litro de leite, são
necessários 30 mil litros de água limpa.
Ele recomenda que os restos de comida,
leite e sucos sejam jogados em vasos de
plantas, como adubos. Na falta de vasos,
os restos devem ir para a lata de lixo.

O professor calcula que cada uma das

5 milhões de famílias da Grande São
Paulo joga nos esgotos, diariamente, uma
média de 100 gramas de restos de comi-
da. De acordo com Zancanaro, o efeito
nocivo dos restos de comida ao ambiente
é oito vezes maior que o dano causado
pela mesma quantidade de fezes jogada
aos rios sem tratamento. Isso porque os
restos de alimentos ajudam a multiplicar
os poluentes.

Para Zancanaro, grande parte da
poluição deve-se íl insuficiência de infor-
maçóes e à indisciplina da população,
assim como à falta de uma preocupação
ecológica. "Acho que as campanhas de
proteção ao meio ambiente deveriam se
voltar para as faixas da sociedade que não
compram jornais c revistas", sugere o
bioquímico,

Zancanaro, que se considera ecólogo
por natureza, afirma: "Estamos em plena
calamidade pública ecológica e ninguém
faz nada. Nenhum governo dá prioridade
ao meio ambiente. A impunidade dos
agressores de florestas e animais é notó-
ria. Existem as leis, mas falta fiscalização.
Será que c muito difícil entender que,
para formar um centímetro de terra fértil,
a natureza demora 4 milhões de anos?"

A tragédia de Petrópolis, no estado
do Rio de Janeiro, é, seguiulo o profes-
sor, um dos exemplos dos desrespeitos à
ecologia e aos seus estudiosos: "As pes-
soas deviam saber que, ao construir casas
nas encostas dos morros, ao tirar a mata
natural e ao jogar lixo nos terrenos bal-
dios, o perigo de erosão e desmorona-
mento cresce automaticamente".

Em relação ao desconhecimento dos
crimes ecológicos, o professor conta quenunca encontrou um proprietário rural
que soubesse que é proibido tocar na
mata ciliar — a que fica ao longo dos rios,
numa faixa de 30 metros a contar das
margens. Ao se derrubar a mata ciliar, a
erosão aumenta e o rio fica cheio de
terra.

— O rio Baquiruvu, por exemplo,
que deságua no rio Tietê, em São Paulo,
era, há mais ou menos 15 anos, um dos
mais piscosos da região. Hoje, 30% do
seu curso são constituídos de terra e sem
peixe — diz o bioquímico.

Segundo Zancanaro, a construção do
Aeroporto de Cumbica contribuiu para o
assoreamento do Baquiruvu.

Queimadas

a destruir

William Waack
MAINZ — A destruição, pratica-

mente irreversível, da camada de ozônio
da atmosfera, que protege animais e
plantas dos raios ultravioleta, não é culpa
só de processos industriais. "Estive fa-
zjendo medições na Amazônia e Mato
Grosso", diz o prof. Paul Crutzens, espe-
cialsta no assunto, "c concluí que os
elementos nocivos ao ozônio produzidos
por gigantescas queimadas para desmaia-
mento são quase equivalentes aos emiti-
dos por países industrializados." E acres-
ccntou: "Uma das principais causas da
destruição do ozônio são esses enormes
incêndios, não apenas no Brasil. Na Afri-
ca também."

O prof. Paul Crutzens, diretor do
Instituto Max-Planck de Química da Uni-
versidade de Mainz. e principal especialis-
ta alemão na questão do ozônio, anda
bastante pessimista com os últimos dados
que recebeu das estações de medição
localizadas sobretudo na Antártida. Co-
nhecido internacionalmente, o cientista
alemão acha que os recentes acordos
internacionais talvez não sejam suficien-
tes sequer para diminuir os danos causa-
dos anualmente às camadas de ozônio na'estratosfera.

' "Não sou contra os acordos já alcan-
çados, talvez eles contribuam de alguma
maneira para ajudar a fazer desaparecer
o buraco de ozônio", disse o prof. Crut-
zens a um grupo de especialistas brasilei-
ros em meio ambiente que o visitaram na
újtima semana em seu instituto de Mainz,
pj-óximo a Frankfurt, no centro do país."Acho mais importante ainda uma
intensa cooperação com a indústria. Em
alguns países, como o Japão, ela está
descobrindo alternativas naturais para
substituir gases que comprovadamente
atacam o ozônio, como os aerosóis e os

em 
florestas 

ajudam

a camada de ozônio

de refrigeração. Além do mais, acho que
deveria ser do interesse da própria indús-
tria não criar no mundo inteiro uma
atmosfera contrária a atividades indus-
triais, conforme está ocorrendo agora",
prosseguiu.

O prof. Crutzens acha que os danos
causados ao ozônio são o "legado difícil"
de civilização industrial, principalmente
no hemisfério norte. Contudo, não exime
os países tropicais, menos desenvolvidos,
de participação na destruição de um ele-
mento natural considerado imprescindí-
vel para manter o equilíbrio no meio
ambiente.

Respostas — Embora um volu-
me relativamente pequeno de pesquisa
nesse campo tivesse sido realizado ate
agora, o prof. Crutzens acha que as
respostas conseguidas quanto às causas
do problema já são razoavelmente satis-
fatórias*. Ele afirma existir uma clara
relação de causa e efeito entre a emissão
de gases como monóxido de carbono e a
diminuição do ozônio.

O efeito é notado particularmente na
Antártida, devido às baixas temperatu-
ras, por sua vez um resultado de um
regime especial de ventos que não deixa o
fenômeno se repetir com a mesma inten-
sidade no Hemisfério Norte. Óxidos de
nitrogênio que destroem alguns outros
elementos nocivos ao ozônio (além de
eles mesmos atacarem o ozônio) desapa-
recem da atmosfera, pois se congelam em
partículas devido à baixa temperatura.
Com isto, outros agentes químicos po-
dem operar "livremente" contra o
ozônio."Muito mais cedo do que esperáva-
mos ou que qualquer cientista pudesse ter
previsto, o ozônio está sendo destruído
em quantidades absolutamente fantásti-
cas. Em termos totais, o ozônio vai ser
pouco destruído, talvez uns 2% em vinte

anos. O problema que preocupa é a
quantidade destruída a grandes altitudes,
por volta dos 40 quilômetros. Na metade
do próximo século, teremos nessas cama-
das uma diminuição de cerca de 50%, o
que é enorme", afirmou.

As conseqüências poderão ser um
esfriamento em torno de 25 graus das
temperaturas medidas nessas regiões.
São consideradas modificações substan-
ciais nas propriedades da estratosfera.
Nas partes inferiores, ao contrário, o
ozônio mostrará tendência a aumentar,
mas isto está relacionado sobretudo à
poluição e reações químicas que, por sua
vez, não são positivas para a vida na
Terra.

Conjcturas — O prof. Crutzens
refuta as afirmações de que tem havido
exagero na diagnose do problema causa-
do pelo buraco na camada de ozônio.
Desde 1958, afirma, cientistas britânicos
vêm fazendo medições constantes nas
camadas de ozônio. Durante vários anos
não houve modificações muito grandes,
até que, de maneira repentina, o proble-
ma foi notado, na década de setenta.

"Todos os dados recolhidos por saté-
lites vêm sendo rigorosamente comprova-
dos por outras formas de medição, e o
que está ocorrendo na Antártida começa
agora a prejudicar outras latitudes, já
chega a 50" de latitude Sul", afirma o
professor.

Para os cientistas, o mais imporante,
no momento, é tentar prever o que
acontecerá no hemisfério Norte ("haverá
uma expansão semelhante desse bura-
co?") e, principalmente, quais as conse-
qüências para o plâncton nos mares que
circundam a Antártida."Por enquanto", conclui o prof.
Crutzens, resignado, "nesses setores só
podemos fazer conjeturas."

S
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S SaoP^L----¦— MAQUINA DE ESCREVER OLIVETTI
LETTERA 35
Carroceria metálica. Portátil, teclado
anatômico. Garantia de 1 ano.

10.950,00 à vista

MÁQUINA DE
ESCREVER OLIVETTI

TROPICAL
Carroceria metálica.

Portátil, teclado
anatômico.

Garantia de 1 ano.

9.990,00

à vista

MÁQUINA DE
ESCREVER OLIVETTI

PRAXIS 20
Eletrônica portátil.

Seletor de entrelinhas
em 3 posições.

Tabulador e margem
automáticos. Prático

estojo com alça.
Garantia de 1 ano.
38.790,00

à vista

Palometa — Apicultor, aquieul-
tor e professor Victor de Carli condenou
o-método usado pela Secretaria de Agri-
cultura de Uruguaiana para combater a
pàlometa —uma nova espécie de piranha
que vem se desenvolvendo nos rios da
bacia do Uruguai, no Rio Grande do Sul
(foto), que "pode acabar matando outras
espécies de peixes da região". O método
se constitui no lançamento na água de
blocos de sangue congelado para atrair a
palometa. Em seguida, é jogado um
produto químico conhecido como roteno-
na ou timbó, que nada mais é do que um
anestésico. O professor acredita que o
método poderá prejudicar outras espé-
cies. Por isso, recomenda, a operação
deveria ser feita por especialistas.

Poluição — O nível de partículas
inaláveis e de dióxido de enxofre, oriun-
do da combustão de óleo diesel. presen-
tes no ar de Belo Horizonte, é mais alto
do que a média de São Paulo c do que a
média admitida pela lei municipal do
meio ambiente, de acordo com dados
divulgados pela empresa Ecos — Geolo-
gia. Consultoria e Serviços Ltda. As
medições feitas em três pontos centrais
de Belo Horizonte revelaram que a mé-
dia de partículas inaláveis atinge 94 mi-
cfogramas por metro cúbico, contra 69
em Sãq Paulo (centro) e os 80 previstos
na lei ambiental. O dióxido de enxofre
(S02) atingiu a média de 73 microgramas
por metro cúbico, enquanto em São Pau-
Io é de 44. A lei aceita uma média de 50.

W& às aulas maquinando.

VOCÊ LIGA E COMPRA HOJE!
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Idéias
r*\ Quem esta
ftfy, por dentro da» coisas,tem idéias.Tt)DO« O» SARADO» NO JORNAL OU BRASIL

FISCAL DO ICM: Quem acreditou na Degrau se deu bem!' 
Secretário Estadual d! tenda anuncia o concurso para fiscal de ICM. SSo 200 vagas. Idade prevista: 18 a 35 anos Qualquer curso de nível superior. AlknUkaJ
iniciou preparativos para esse concurso desde novembro último. E quem acreditou, se deu bem Estamos formando nova turma intenswa especial (manhã
noite). Vagas limitadas. Informações: Praça Mahatma Gandhi 2/2° andar * C|ne^nj^_* —

Você escolhe o que quer comprar, liga
para o TOQUECOMPRE GARSON:

297-6177 e dentro de 48 horas, no
máximo, entregamos sua mercadoria,
quando entào vocô íaz o pagamento, à

vista, sem mais despesas.

CFNTRO - CATETF • RIO SUL • COPACABANA IPANEMA BAHHASHOPPING • TIjUCA •)ME1ER

• Depprtamerito de vendtxs
por atacado. tTeí.: 242-0148 \

Garton Informática: Micro# PtollMlonai».'/ , . ToU.: 232-6828.- 22} 8397
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PAGUE APENAS A PASSAGEM AÉREA E GANHE TR LADOS, v

PASSEIOS E ATÉ UMA SEMANA DE HOTEL COM CAFÉ D MANHA.

Fortaleza I RecifeLM:
4 DIÀS
Hotel Praia
das Alagoas.
Novíssimo hotel
c/meia pensão.
4 X Cz$

7.605,

DIAS
Hotel Tropical»#«*«

X Cz$

12.848,

Com 1/1
7 DIAS
Hotel Residênce» •

Com passeio a
Praia de Jenipabu.

4 x Cz$
9.504,

»IMIll
m
mJdU'

DIAS
Hotel Tambaú

X Cz$

8.866,

7 DIAS
Hotel PraiaVerdecom passeio
a praia do
Cumbuco

X Cz$

10.809,

PT51

DIAS
Hotel Equatorial##»#
4 X Cz$

11.074,

¦
6 DIAS
Hotel Recife
Praia f"*
4 X Cz$

8.384,

nm
$V;É f* '; 11*

2 DIAS
Hotel Othon
Palace
4 X Cz$

2.193,

4 DIAS
Hotel Saveiro ***
4 X Cz$

5.709,

Gaiaii
í W WrHi
^ ... %>v:*%W»vS.v

DIAS
Hotel Colonial• • •

X Cz$

5.765,

4 DIAS
Hotel da Ilha
4 X Cz$

6.864,

mmrm

4 DIAS
Hotel Panorama* • •
4 X Cz$

10.548,

_ _ R

VOO DIRETO
8 Dias maravilhosos
com pensão
completa
3 vezes sem juros

SEMANA

SANTA*
de 26 a 02 de abril.j^^^^

TURISMO

Programas
NATAL'FORTALEZA-07 dias 4 X Cz$ 10.831, |

MACEIÓ/FORTALEZA-07 dias-4 X Cz$ 10.831, SALVADOR FORTALEZA-07 dias-4 X Cz$ 10.831, n
RECIFE/FORTALFZA-07 d;as 4 X Cz$ 1 0.831, RECIFE/NATAL-06 dias-4 X Cz$ 9.527, B
MACEIÓ/NATAL-07 dias-4 X Cz$ 9.527, MACEIO/RECIFE;06 dias 4 X Cz$ 8.406, |

Rio:Av.Rio Branco, 131
17* andar Tronco Chave:

(g)224j4379
OU NO SEU AGENTE DE VIAGENS

Preços suieitos a reajuste Não inclui trnslndo o passeio.

SÃO PAULO:Jardins.Al.Gabriel Monteiro da Silva. 862 Tronco Chave (01 1 )282-8833
Centro.AvSao lui*, 2 1 8 Térreo • Tronco Chave (0111257-5522
EMBÍIAIUR 0061 190241 -6 00619004 1 - 9 0061 90141 2
As condições gerais e especificas das excursões aqui divulgadas estão indicadas
nos respectivos folhetos a disposição dos usuãrios e de acordo com a
Deliberação Normativa EiMBRATUR n 161 data 09/08/85.
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FTesse Jackson, o 
"superstar" 

da eleigao de 1988 Hm' 
%

| ^Hmr n^ve^c^ .wiVccu/^ politico de 
' 

nnda bc^- I
I As pativras tern um significado todo especial quistas nos Estados Unidos, como Fidel Wm& , wHffl&Sz 

'£

para Jackson, que experiment;! o succsso 20 . . socjaj c dlixando dc lado o yuppismo plinrdt cm Iowa mostrou que a idem era boa (jastro ou Daniel Ortega, o presidente da |I|L^H £%
anos depois de um dos pcrfodos mais difieeis J 

anjava prcvalccendo nos linos 81). e la foram os demais dcmocrajas atras. Num Nicaragua, por cxemplo. |HBF Wj$ fZ-
de sua vida. _ Vamos escolher o local da luta e ficar debate antes da Super Terga, Jackson ironi- As projeqoes indicam que Jackson pode 99 | KM /

No dia 4 dc abril de 1968, Jackson de ollm no prciuin. Natl a tie nos confrontar zou 6g|ta$c sc^adj®nos, fifatomto- chcgar na convenqao democratacom 1 mil M| 
jgf I

•immrou nos bracos o cor no sent vida de cm hriuas racistas: a luta vcrdadeira esta na llics por estarem propaganda tao bun suas delegates (de um total de 4 mil 162), habili- lg It S M$>
Luther King, na entrada do Lorraine Motel, falcncia da agriculture, no fechamento das idcias. tando-se ate a exigtr o lugar dc vice- §fjf:

de Memphis, Tennessee. Num intenso clima fabricas. nos silos de mlsscis c nos portos, A grandc pergunta que a miprensa ante- presidente. Mas Jesse sabe que se integrara |gm i . . ....
de ddio e conflito racial, elc compareceu a onde chegam as importocs que tiram em- ricana vein fazendo e se a America esta chapa e os democratas pcrdercm a eleii;,io Iff ¦ •>';
uma cerimonia funcbre, na prefcitura de prcgo Ue americancf. Agrieultores e traba- prcparada para elegcr um presidente negro. cm novemfiro, ele sera o bode wpratono. m... W -.Jjjfc
Chicaco com a camisa suja do sangue de [Isidores descmprogados sag todos vitimas a rcspostg olwia c nao. As pesquisas mos- Hoh Beckel; assessor de Jackson, cxplitoua ^ ¦.

Kinc e diante do establishment branco da Ja poUtica ccondiiiica de Reagan — afirma tram isso mas Jackson, estrategicamcnte, posiijao dcmaindidato ao Washington tyst. . '§>£-*

cidaile uritou: "O sangue dele esta nas maos Jackson, acusando o atual presidente de scr jgnora essas manifestaqOese distribut frases _ Sua determmaqao de levar o par tide
de voc6s, que nunca o teriam recebido aqui." um Robin Mood as avessas, que tira dos de efeito: . a vitoria vai impedi-lo tie batallias desgastan-

Essa agressividade e uma marca dc Jesse pobres para dar aos ricos. Jackson prega a _ Se vivesscmos no feudalismo e meu tes. Jesse sabe que sc nouver uma ucrrot. ¦¦
Jackson c uma das raziies do succsso na Coaliiao AnH-In's. uma uriiao dc raws que . pai na0 fosse o reilentao nao poderia vao pedir scu pescoqo. Elc quer scr parte ua n(nie 

jd mostrou seu talento aok
campanha dc 1988, graqas a um bom aprcn- nunca estcve tao prdxima, agora que ele unc har Mas estamos numa democracia, on- vitoria. nao da derrota. hb ' 

ir., ,wn(. ,)()r soiwvar o fisco<
So dos crros passados. Em vez tie fazer voto dc brancos. ncgros e hispamcos. ^ todos t0m sangue azul. De qualqucr mane.ra, se houver um cariocas, cumpre pen a por b J 

^
uma campanha contestatoria de conotaqoes A fori;a de suas palavras loi Ptrcebida Jackson tambem costuma citar aboa govemo d.CI|!8^al^ " 

^ c,^1Sehiciro dc • • 1
raciais, como em 1984. em dczcmbro, quando a direqao partidanaise vota(.;-lo que reCebeu em estados de maioria ncro, Jesse J^cksian ' 

f nrir Cm lei PfPsiflianfi'S 111 ill (3 S C S
Sun nlataforma politica & puro feijao surprcendeu com pesquisas que davam Jesse >omo 

Maine c Vermont, Mm de S^nde innu6nc.a [ma t™sform.»r cm la X I COltllclI 1U» lllglCO^CJ gg

com arroz partindo do tenia central de Jackson cm primciro lugar. Nao deniorou icmbrar cheio dc ironia, sua vitoria nas vanas dc MM rawn^.aq 
n^ssario'numa 1 1*

pafaast asassHssSiSssyr sozam 
de regalr 

$

SSSSsaa* satgsa^ai afearraiias asssas—***- ca™r.«droSas
mocrata dc volta para seu tenia historico de sor do cdadat. comum. A vitdria Ge- LONDRES 

- Presidiarios estao vivendo cm alto estilo
I 11 1 AC nnrrrrkC numa prisao inglesa. onde degustam champanha e caviar,-.

"A 
America e um estado policial para 

os negros :

T esse jackson surgiu como novo itder dos  , 
"I""0-24""72 |o jrasuncnM d^ndeme (islor to 

5'j'°gC™7iao imponanlc pata ra^d!Sos«!°™d a GrtXS. '
tl dircitoseiviseiin 1968, ano do assassina- Jackson ao« 

)'m 
s; . Slonialismb interno amerieano quanto o S;,0 permitidas. e drogas como maconha e hcroma sao lac.lmvtfi;

lo de seu mentor, Martin Luther King. rV.«-u'nire 195S c l%5. um periotlo para o colonialismo extcmo: c uma dcsculpa le adquindas.
dirigcntcdaConfereiiciadaLideranqaCnsta • dominado oela coragem e pe'la forqa de para cxplorar e cscravizar uma pessoa dcfini- Umcx-presidiario nao identificado contou ao Daily Mirror-do Sul, scdiada em Chicago. King mil ta a 

|«®| fitin Luther King, bem diferentc da antiga da como inferior. 0 colonialismo nao Luc o ex-joquei Piggot, condenado por sonegaqao de impos o,
pclos dircitos dos negros desde a tkeada de 

^ Side te homens negros. 0 sr King nao construido cm c.ma de emoqoes mas dc 5rganiz0u uma festa em sua ecla com caviar e champanha. Lu
50 e. em 1966, prestou atenqao cm M|| » do 

mjljtar branco do Sul, padrocs de comportamcnto dest.nados a pro- nJja ,inha visto antes nada igual a testa do Lester Aquela
Jackson, cntao com 24 anos. I Iho dc uma ^fji Smf tinh, mcdo dos cassetetes. das armas e duzir lucros. noite foi um luxo". revcloii o ex-presidiano. Piggot ganhou.mto.
familia pobre da Carolina do Suj. 

dos caes da policia. Na verdade, elc dignifi- Sobrc os Panteras Ncgras (nulitantes de 5 mil corridas, e o titulo de Sir. dado pcla rainha Elizabeth 11..
formouiem agricultura pela umverstdade da 

«!„ , nricqn e cscrcveu erandes palavras favoraveis ao juso da vtolencia contra os ... , ,Carolina do Norte, depois foi estudar num tou a pnsao e w t morrer oelo brancos): Um outro prcsidiario. Jeff Hinksman. libertado dc lligh-
seminario teologico dc Chicago, onde se « ' III''. 1 I mtm nrpro'e acabou morrendo mesmo, Sou simpatizantc deles, acho que sao um point na semana passada, afirmou: "Ouase todo minulo luma
devotou intensamente a militancia antira- 

n^o num nviicstoso rctiro das montanhas e resultado logico da brutalizaqao dos negros maconha la dentro. Os guardas sabem tlisso. Lies fit.im

nem na companhia de diplomatas mas||:i- pc.os b,ay s Elc, d.M.;g.^; »,iStd,oSl porqac „s p^d.a.ios«
Jackson para dirigir a Opcraqao Ccsta dc f jando lixeiros, lutando para libcrtS-los. 'C 

^ mA tJdcfcnScr e pcear a aima As drogas sao dcixadas numa estrada perto da prisaapoc'.v
Pao (Operation Breadbasket) para promo- ggBpg , 1 -fa* Sobre o movimcnto pacifista c^e agima 

A AmSc um estado policial um mensageiro especial para que oscondenados as apanhem. O .
ver os dircitos dos negros. O estilo inflamado o mundo na epoca, em plena era hipme da pa®a8r • 

6 unvi \irania e toda tirania mercado negro de hcroina fe bebidas alcoolicas e pr6s.poro.
c o forte carisma logo fizeram dc Jackson WmBB' - - .Jt?*' paz e do amor: Para f, 

"S;. " Uramd "Certas 
pessoas chegam a Highpoint sem nunca tcr expenmcn-

uma estrela ascendcnte no establishment ' 'Mm*?' i: _ Para os ncgros, o mov.mcnto pacifis- We^^^^ ext^americatta; tado drogas e deixam a prisao como junkies (toxicomanos) •
negro de Chicago. Ele orgamzou boicotes e ta c um luxo porque pressupoe que voce tern 

a A„SriSlanacao mais violentado disse Hunksman.

de emoresas cufos donos cram negros. Aca- 41' sua sobrevivcncia. Eles ncm mesmo sao tao sistcmatica do^lado errad&dedodo mow- prolitutas. que escalamo muro e entrani nascelas pela janda.
bou consecuindo 700 empregos so em Chica- . sofisticados o bastante para saber que podem mento revolucionario de '"b" a?ao 

; 
r-1 '' Scgundo Hinksman, os guardas tem conhecimcnto do fato.

go, alem de obrigar o comercio a aceitar JackSOIl SCgUlU O se opor aos assassinates. (¦•; ¦" G^s\a™gs 
c s6°77 dtMares ao ano per O Minlsterio do Interior, que administra as prisoes, nega''

produtos antes boicotados. Levou seu movi- , j K\n0 seduzido facilnientc; para cle c uma avo u mMM c 
icam)S categoricamente que a testa regada com champanha enjut

mento a 20 estados e acabou conseguindo o CXCITlpIO OC -0 sar uma refciqao por dia para trcs capita para a\ me mesmo •icontecido- "Trata-se tie uma versao sem fundamento dc um
iniprcssionanle numcro dc 5 mil empregose fS <.'DO(]er 'elcfecs. As vcics c« acho que os ncgtos. Um 

po.m-.oz do minislro assegmou qM-as
qomilhdesdc ddlaresemsalanos.imaispai^ COptlS O pOWSi Ii0 

Ata S£* cZ>. S& iZ.S dcpejdeacias do complex, Mri sao
scus irmaos de cor.. m , |g  mjJj far bl'ciriCO convcncidos a apoiar o apartheid na Atnca A China 

constantcmente vistoriadas. com o apoio de caes farejadbres.'
Unia entrevista a Playboy amencana cm   do Sul se a America mandasse. (J-l esoecialistas na deteccao tie drogas.

novembro de 1969 serve de amostra perfeita ——an— tspeciausia:. s

11<&)>casadamoedadobrasil Llder 
oposicionista
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defende distanciamento

CREMERJ, usando indevidamente seus dispositivos legais. baixou a Reaolugao I 
JSSSflRKL do Bl cisil C01I1 Paragliai

no 19/87 , ¦ •- I I 148/88 PAPEL TOALHA 05 04 88 AS 5:30^

Util zandorecursos das contribuloes compulsorias dos medicos e das Institutes I 130/88 papel filigranado 06/04/88as 15:30H ^ Orlando Camciro

Medicas divulgou com grande alarde, a Resolugao 19, a custo elevadissimo, I 1 / 
^ plaina de mesa limadora07/04/88as 15:30H Brasilia — Ao proferir a aula

repetidamente nos principals jornais do_Pf . a ReS0,UG§0 19- 
1318/87 

a"* 08/04/88AS15.30H
Mister informar OS objetivos do CREMERJ1 atraves SI Hesotugao 

ja. INTERESSADOS PODERAO 0BTER OS EDITAIS E DEMAIS ?ao paraguaia, Domingo Laino, afir- ftv
• Inviabilizar medica e financeiramente os Grupos Medicos, ja que e impo I i^formacoes na seqao de C0MPRAS-SECP, RUA RENE mou que uma potencm regional e conn- Wy

manter a aualidade tecnica e 0custeio, numa organiza?ao medica, emqualquer eiTTENCOURT, 371 — DISTRITO industrial de santa ncntai como 0 Brazil nao pode estar gfj '

parte do mundo, sem regras Pr6-estabelecidas nos sistemas operacona.s. IcRUZ.

iuridicamente pactuadas entre contratantes e contratados. ta geomctricamente como resultado da -v.
m A FinnliHndp Pnlltira f^i Partp impnrtante de uma luta ideologica de alguns ^larizasao a que inevitayelmente eon- .

pouco^setores radicals demedicina, que visam llquidar os sistemas partioula- - 
§ 

* 
J *

res Dessa forma 
"democraticamente", cassam o direito inalienavei ao -oBrasileoParaguai.p&anso Donungo Lamo

I 
' 

r>lrtcirtciAia rlo ocrnlhpr livrpmpnte OS sistemas medicos que existem I xsf if \>% feter de toda a America Latina —
exercicio da Cldadania de escolher llyrelTe^™nb'b^^'' " ' ' 

frarjnna em tras f aafaif}§ SM'iu Laino -, teriamof muito a %der se nossa' vida .'
I no oais. Medicina Estatal ou Particular. A Medicina Particular se traciona emt politica vicsse a centrdmericanizar-se. Evitemos que no Para-.
I mnripiirladps' a rlassica ou liberal, em que os pagamentos sao teitos meaianxe gUai coraqao gjogrdfico; Ja America do sui e um dos pulmqes.-

SK 0 sistema de pagamento per-capita mes, por usuSrio inscrito, que —• ;da m, do Praia, .m. politica cxi,« 
|» 

Po»c|
I atos meait-Ub, u bibieiiict uc payaiMY k 'j. con, Irn coi'iHp nttP I /xkll/HA lini tempo, mais uma nova Contadora.;

e a Medicina de Grupo, e, finalmente, o sistema de seguro-sauOe, que 
CNI/DAlVirl ultimo La<?o — O dirigente do Partido Liberal

1 reembolsa as despesas ia efetuadas. . I BHAEAC Radic»a%ut6ntic6, falffldo.osprofessoreseestiiljantCda.UnB,
I Pprwprcampnte a ReSOlUCaO 19 limitou seus dolosos efeitos a Medicina de I rKviAC mostrou-se satisfcito com o lato de que a transujao democrata
I rerversamenie, d nebuiui,, u , • . mnHim" nnrrnhtm tais rnmn nn Rrn«il tenha anidado aSrahetricetas tendencias da.fipliffii

Grupo, ignorandoe passandoao largo dos sistemas medicos correlatos.tais como ¦ TTZ externa brasiieira. '
os pianos medicos das empresas governamentais (Banco do Brasil, Petrobras, 

|DCfl HC EflRMAPAO - As idcias do General Gotbery do Couto e 
J.iva ^e.

Banco Central, etc...), sistema de cooperativas rT^digas e os proprKJs do gov^rno CURSW Dt WHMAVMU

I (Inamps, Secretarias Estadual e Municipal de Saude. Hospitals Universitarios e aas _ A CCCCCnRFR poi«i'ca mm *> Bmsii. Mas c Prcci» que a m* ;icv
I ForrflQ Armadas) I UC nwwtwwwliuw Stroessner nao continue a ter no Brasil um ultimo la^> extenor;'

A Kioina de Grupo do Rio de Janeiro, consciente r CVFCUTIVOS EM ZZSSX SaStSiCt S %¦
I constitucionais apos ter sofrido a injustiga de uma sentenga proferida pela Juiza I q CACv/U I V V/w Saem 

percSdo conitfproiongamento no tempo do auto^(fc;
I Fpderal da 1a Vara ape ou, confiante na isen?ao ideologica do Poder Judiciario ao i nAIVilCDPIO FYTFRIOR mo dc Strocssnor- N»°cst;imos pedindo um rompimcriio de
I reaerai Ud I Vdia, apciuu, y I LUlVltnwIU CA licniun. relaqoes. mas sim que os vin'culos entre a democracia brasile r.V
I PaiS, para O Tribunal Superior de Kecursos na Lapit I V/w eO Paraguai ditatorial mantenham-sesimplesmente no nivel d|K
I FeZ-Se Justica. I » . nn que correspontlem protocolarmente a Estados linu'troles, mil?

I Por liminar concedida em 08 de fevereiro de 1988, em mandato de seguranga, 
j imscRICOES ABERTAS ATE 15.04.88 Sem imeresses eomuns. •

peio Tribunal Federal de Recursos. as empresas de Medicina de Grupo do Estado canalto ta-, - 
Jm ,

do Rio de Janeiro, nao se encontram obrigadas a cumprir os termos da Resolugao 
INICIO DO CURSO Jan iguaia e ir rccuperando o espaqo ganho a partir de 1964 pi!lu "

I n° 1Q7R7 dn CREMERJ , , I CM "diplomacia militar". Domingo Lainochamou a atenqao.parapu
I _ • __ rv-iQrllrrvc o nnQ Hpmais nrofissionais de Saude, I tlvl I®' fatodc tiue o Brasil nao pode ignorarqueacorrvip^aocMstenti^^

Confiantes na JUStiga, nos medicos e nos demais prOTtSSIOnaib Ue oauu rseumprejudieanaoVasaassestrabalhad^paragu^v

continuaremos a desenvolver nosso trabalho em prol de uma medicina xecniw ^ 
dg lnscrj?-o; j como tambem c "u causa da niaior sangria dc divisas fortes (.jUes-

I mente correta e huj^hizada. _ fmprfsAS DE MEDICINA DE I av Mj|o Pecanha, 50/26° —Grupo 2609 ' — Os emprcsarios brasileiros que investem em scu pafs'c
SINAMGE — SINDICATO NACIONAL DAS EMPRtbAb Ub MtUIUH\M uc 

?V: 
NII20 

!l Ramais 324 e 325 ^quet6mIntercsseshonest^fnoParaguaidcycm#erqU#,
I GRUPO I Tel.'. 292-//DD nd iQ.nn 

h\ com um sistema democratico de govemo terao garantias sufi-

| ABRAMGE — ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE MEDICINA DE GRUPO 
| (de 10 as 12:00 h e de 14 as 18.00 h) |

capazes tie evitar que um tenia central tie nossa agenda,',
 A „IT bilateral, o Trabalho dc Itaipu, convcrta-se em um novo.e., -

—r lil -J _ __ | ... , „ JORNAL DO BRASIL feana, d| 
-?mm& 

em p|en0 cpraqao geogniticota

0 JEITO DO IQUE.0TRAQ0 DO LAN, humor NO JB 1^nd|rialmaispfro^' 
'

JORNAL DO BRASIL
Josó Cnmilo — Rio -—1 l'ü'7.1internacional
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Jesse Jackson, o superstar

A imprensa c os

políticos não r^Bp?W li

falam mal dele BEàBJ

Novnlorquo, 7/7/87

A América é um estado policial para 
os negros

Jackson seguiu o

exemplo de King

contra o 
|poder

militar branco"

Líder oposicionista

defende distanciamento

do Brasil com Paraguai
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Luiz Orlando Carneiro
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Pais de homos^^^MH

Pesos c^

mulher e fiffla
com aguardavam

Paulette
pelo ex-naniora(jo da

talvez fosse
segredo sem saber

uma aspera discussao filha, sentido-
se|ffa(da por nao ter sido a primeira a dura batalha que ela teria pela trente."

nan ruas

" 
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Emoção, choro e alegria na reunião da Flag

Numa igreja de

Washington, pais e

filhos se abrem
' ' .•

E 
domingo. Há sol e a temperatura indica
aos washingtonianos uma visita da pri-

mavera. Todos estão nas ruas. Um pequeno
grupo de 14 pessoas prefere, no entanto,
recolher-se a uma sala sombria da Igreja de
São Tomás, nas cercanias do Dupont Circle,
no centro da cidade. Sob o suave comando de
Paulette Goodman, começa mais unia reu-
nião da associação local dos pais e amigos de
gaysc lésbicas, Os 14 presentes trazem expe-
nências muito diferentes e um grande ponto
em comum: a solidariedade irrestrita aos aue
não se ajustam aos padrões sexuais ditados
pela sociedade. Trata-se, enfim, de uma
reunião onde Rnys, lésbicas, pais, parentes e
amigos aprenderão a levar uma vida mais
saudável — tentando banir o estigma da
homossexualidade.

Com as cadeiras dispostas em círculo,
Paulette faz uma pequena apresentação dos
propósitos da associação de Washington. Al-
guns aparecem lá pela primeira vez em busca
de amparo, outros já conhecem de cor a
introdução de Paulette. Afinal, são veteranos
nesse tipo de movimento. Dos 14 presentes,
dois gayse uma lésbica, todos na faixa dos 25
anos, emprestam à reunião um toque de
juventude e são demonstrações vivas de até
que ponto a intolerância pode gerar conflitos
terríveis. Os demais são pais de homosse-
xuais, à exceção de Tom, que vive um papel
inverso — ele é um pai homossexual, que
decidiu assumir sua identidade, divorciando-
se da mulher e tentando agora restabelecer
uma relação de amor com seus três filhos
adolescentes. Após a apresentação de cada
um apenas pelo primeiro nome e uma breve
menção da razão de sua presença na reunião,
Paulette abre os trabalhos.

Família — Com a palavra, Joyce
Goodmann, de Cleveland, ex-artista teatral
— trabalhou com o s/Kwm;inJoel Gray, ator
principal do filme Cabaret—, uma mulher
articulada, na casa dos 60 anos, que nunca
teve problemas em se relacionar com os gays
Joyce vive hoje com a filha Beth, de 39 anos,
e mais quatro amigos £aysem sua imensa

casa na Virgínia. Ativista de movimentos
pelos direitos dos gays, os veteranos na sala
se espantam quando Joyce diz estar com um

roblcma, antes de contá-lo, faz um breve
istórico de sua vida para os que a conheciam

naquele momento:"Minha filha Beth divorciou-se depois de
um tumultuado casamento de 13 anos, duran-
te os quais nunca sentira nenhuma satisfação
sexual. Muito bonita, Beth foi buscar nuni
grande amigo de juventude, gay, o apoio
naquele momento de transição. Isso é expli-
cável: Beth sabia que ele não lhe ameaçaria,
nem teria que terminar a noite na cama com
ele. Passado um tempo, este amigo apresen-
tou outro amigo gay a Beth. Havia sido
expulso de casa pelos pais quando lhes conta-
ra ser homossexual. Betn falou comigo e
perguntou se ele poderia morar conosco.
Concordei. Com o passar dos tempos, mais
três vieram juntar-se ao que hoje chamo
nossa família Agora, Beth acaba de me dizer

que se encontrou. Ela é lésbica. Meu proble-
ma é não saber se devo comunicar esse fato
aos meus amigos, já que Beth hoje tem uma
namorada. Não quero surpreendê-los com
Beth abraçada à sua amiga"..,

Paulette dá a palavra a quem quiser se
manifestar. É a vez de Robert Bernstein, pai
de uma lésbica de 19 anos. "Isso é muito
pessoal. Não sei por que se deveria dar
satisfação aos amigos de uma coisa tão pes-
soai de sua filha. Mas você pode convidar um
casal para jantar e avisar que Beth estará
acompanhada de sua amiga. Eles saberão o
que isso significa e marcarão sua posição.
Posso dizer que recebi dos meus amigos a
maior compreensão quando lhes falei de
minha filha." Nesse ponto, Robert recorda o
almoço com três amigos íntimos, quando lhes
contou sobre sua própria filha. "Eu ali quase
sussurrando, pedindo-lhes extrema discrição
e, de repente, vi um senhor na mesa ao lado
lendo num jornal um artigo que escrevi Eu
tenho uma filha lésbica Todos morremos de

rir e vi como fui ridículo no meu pedido de
discrição". Os ouvintes riem e o ambiente se
descontrai.

Paulette intervém, sugerindo que Joyce
escreva uma carta a algum amigo mais próxi-
mo ao qual deva uma explicação. "Uma carta
exige meditação, não provoca respostas ime-
diatas e coloca as questões em termos mais

precisos", pondera, com a experiência de
quem se valeu desse expediente para quebrar
muitos tabus em famílias de homossexuais.

Amiga — A palavra é dada a Alice,
estudante de 24 anos. Tênis Rccbok preto,
jcans, suéter cinza, rosto bonito e cabelos
curtos encaracolados, ela é a imagem do
nervosismo contido. As palavras saem medi-
das. E a primeira vez que Alice vai a uma
reunião como esta. "Meus pais moram em
outro estado. Contei para minha mãe, recen-
temente, que eu sou lésbica e que vivo já há
dois anos com minha amiga...". Alice não
consegue terminar a frase. O choro transfigu-
ra sua fisionomia. Ao lado, um dos presentes
estende a mão e segura a de Alice com
firmeza. Ela, no meio do choro, ainda conse-
guc ver a ironia de tudo: "Se minha mãe me
visse assim de mãos dadas com um rapaz,
ficaria orgulhosa." E levanta as mãos dadas
com Hillel, arrancando uma onda de emoção
e simpatia. Seu problema é ter sido admitida
por uma universidade em Boston e ser obri-
gada a se mudar para lá com a amiga. Não
sabe como dizer isso à mãe. Novamente
começa a chorar.

Paulette dá um tempo e com habilidade
vai aos poucos injetando ânimo em Alice.
Sua principal mensagem: "Só diga alguma
coisa a sua mãe quando se sentir forte. Frágil
como você está, isso será uma carga emocio-
nal muito grande para você carregar so-
zinha."

Os casos são desfiados. O ambiente é de
muita harmonia e descontração. A esta altura
da reunião, o grupo.quer saber como vai a
vida de Tom desde que contou aos filhos
adolescentes ser homossexual. Ele se ajeita
na cadeira ao lado de Paulette: "Vai indo.
Não posso dizer que vai bem. Meu filho mais
velho, com 17 anos, está muito sensível e se
recusa a ter qualquer conversa. Tenho fé em
que o tempo o ajudara a entender a minha
opção. Estou fazendo análise e eles também.
Acho que isso irá ajudar a nós todos."

Tão mansamente como começou, a reu-
nião termina três horas depois. Entre goles
de café e biscoitos, todos conversam. Mais
soltos. Joyce já riu várias vezes, Alice trans-
pira confiança, Elizabeth está menos triste e
Tom mais esperançoso. (S.F.)
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Pais de homossexuais lutam contra 
preconceito 
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Robert Bernstein á advogado da Divisão de Impostos
do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.
Publicado na página de opinião do jornal The Naw
York Times.

Sílvio Ferraz
Cor-ospondonto

WASHINGTON — Há
oito anos, Lco Goodman
chegou em casa, cm Silvers-
pring, depois de um dia intenso _
de trabalho no Bureau de Pesos e ^
Medidas, no Departamento do Co-
rnércio. Sua mulher Paulette e sua filha
B., então com 20 anos, ò aguardavam
com um delicioso jantar. Ao café, B.
pediu ao pai que a levasse para passear.
Paulette tremeu. Há noye meses já fora
alertada pelo ex-namora<jo da filha de que
ela talvez fosse lésbica.' Guardava este
segredo sem saber como Contá-lo ao mari-
do, Conteve-se. Leon e B. saíram. Ao
regressar, uma hora depois, a suspeita
transformara-se em realidade. B. contara
a seu pai que era lésbica. Paulette teve
urça áspera discussão com a filha, sentido-
se*traída por não ter sido a primeira a

ouvir a história. Os ânimos
serenaram e os Goodman se

recolheram. No dia seguin-
, te, ao levantar de uma noite

r insone, a vida de Leon e Pau-
lette Goodman nunca mais seria

a mesma. "Todos os meus sonhos
w de ver B.casar,me dar netos,enfim,

r um projeto convencional de vidal foram
arquivados bruscamente", conta Paulette.
"Era preciso fazer alguma coisa, entender
o que estava se passando." Leon rememo-
ra seus sentimentos naquela noite: "Senti

muita pena de minha filha. Todos nós
queremos um caminho livre para que
nossos filhos se realizem. No caso de B.,
além de ser mulher, ela escolhera ser
atriz. Vencer na vida com mais esta sobre-
carga, numa sociedade preconceituosa co-
mo a nossa, seria muito mais duro. Mas,,
lembro-me bem, senti apenas pena pela
dura batalha que ela teria pela frente."

Áih

Quando seus dois
/"II - 9?

filhos sao gays
Pelos padrões convencionais, Beverly Dilallo,

uma bonita mulher de meia-idade, ex-aeromoça
da American Airlines, teria tudo para ser conside-
rada uma infeliz. Seus dois filhos são gays. Quem
a vê, no entanto, quer imediatamente saber como
esta mulher risonha, esperta e cheia de vida
conseguiu dar a volta por cima. Ela conta seu
segredo. "O amor pelos meus filhos sempre foi
tão intenso, tão maior que qualquer adversidade,
que o fato de serem gays passa a ser secundário, O
principal é tê-los como amigos"."O namorado de meu filho mais velho, por
exemplo, é por mim chamado de genro. Acho um
absurdo esta designação de parceiro ou lovcr".

O homossexualismo nunca foi tabu para Be-
verly. No passado, quando ainda era aeromoça,
morou num edifício no Greenwich Village, em
Nova Iorque, repleto de gays, do térreo ao último
andar. "Disseram-me que lá moravam rapazes
encantadores, só não me disseram que eram gays.
O bom foi eu ter descoberto como eles podem ser
realmente encantadores", recorda. Beverly, cn-
tão, saía constantemente com seus vizinhos.
"Eram ótimas companhias, alegres, inteligentes".
Anos depois, casada, viu seu filho mais velho,
Michael, entrar na adolescência e começar a
apresentar sinais de homossexualismo. Enquanto
isso, seu filho mais jovem, Paul, era justamente o
contrário. "O telefone não parava de tocar para
ele. Dezenas de moças atrás de sua -companhia".

Ambos, com um pequeno intervalo, vieram
lhe contar serem gays "Com Michael não me
choquei. Com Paul, no entanto, levei um susto".
Beverly viveu momentos difíceis, mas se recupe-
rou: Michael é um amor em pessoa. Um filho que
nunca me fez derramar uma lágrima. Primeiro
lugar desde o primário até graduar-se em Direito
com mérito. Paul também. Ambos são afetuosos e
pessoas extraordinárias. Vivo com eles em grande
harmonia". ,

Enquanto Michael já segue uma brilhante
carreira de advogado de corporações e está esta-
belecido afetivamente com seu amigo, Paul faz o
curso para piloto de jatos e não tem envolvimento
amorosos duradouros.

Beverly faz questão de lembrar que nenhum
homossexual faz esta opção por prazer. "Sempre

que abro minhas palestras, pergunto: 'Quem
escolheu ser homossexual?' Até hoje, ninguém
levantou a mão. Mais de uma vez, alguém respon-
deu da platéia: 'Como escolheríamos ser homos-
sexuais? Nós crescemos sabendo que a sociedade
nos considera uma praga". Para ela, esta é a
medida da rejeição que sofrem.

Ajuda por telefone dia e noite
Vyjijoq

'(jvtbdü
¦^Éjsiálhados pelos Estados Unidos, além das

ass8i'jabões, há 120 pais atuando como contatos e
corri's'éli's telefones ligados à Help Une, atendeu-
dqjtelefonemas dia e noite. "Às vezes nos telefo-
napi aps prantos. Temos que levar um bom tempo
parf IrazêMos de volta ao equilíbrio", diz 1'aulet-
te/UM regra de ouro: a associação não telefona
par^ ninguém se identificando. Apenas retorna as
charladas perguntanoo, prudentemente, se foi de
lá-que 'telefonaram 

para tal número. "Com isso
evíjamoS possíveis brincadeiras de mau gosto.
Algiíçm, que telefona para cá e deixa o nome de
um/ami^o para que nós o chamemos, criando
constrangimentos", ensina Paulette. "Não somos

sionais, somos todos voluntários e aprende-pq
mõs com nossas próprias experiências.

WfHfljp, o trabalho das associaçoes tem ramifi-
cáqOfcs internacionais. Na Inglaterra, Bélgica, Mo-
laiiila, (Austrália, Canadá e até mesmo na África
dó,':SiUl| já existem organizações moldadas na
experiência bcm-sucedida dos pais americanos.
Paplftttp está à disposição para ajudar na monta-
gáj&fô uma associação similar no Brasil. Para
isso,' os interessados devem escrever para a Pa-
reptSi.Fjlag (P.O. Box 3533, Silverspring, Mary-
Iafldo3p901) ou telefonar para 301-439-3524.

pSlque os move é a certeza de que, se nem os
país defenderem seus filhos, quem o fará? Mesmo
as'SÍni::é preciso muita disposição para lutar em
várióS'/r()/i(s. Este vigor. Paulette c Leon têm
pi>fa''díir. Leon, depois do trabalho, senta-se à
fr.entCde seu computador p escreve, edita, impri-
me"e!'éndereça a carta mensal da associação.

Enquanto isso, Paulette cuida da imensa corres-
pondência, viaja para dar conferências e está
sempre a postos ao lado de seu Help Line.
Estimula-os saber das aflições e angústias por que
passam ois pais e os gays e lésbicas, assim como
eles próprios viveram esta experiência.

"É preciso ver que esta angústia de viver uma
vida falsa é tão grande que as pesquisas indicam
que a média de suicídios entre os adolescentes
gays é duas vezes superior à dos adolescentes
heterossexuais", destaca Paulette. Hoje, desfilar
à frente de uma marcha de homossexuais faz parte
do cotidiano de Paulette, originária de uma famí-
lia extremamente rígida. "Na casa dos meus pais,
não se falava de sexo." (S.P.)

Minha filha é

lésbica e a luz

de minha vida

Robert Bernstein

O 
pai de um homossexual passa por sucessi-
vos estágios de choque, descrença, triste-

za e, mais cedo ou mais tarde, aceitação. Para
muitos de nós, no entanto, há ainda mais uma
fase: a indignação contra o estereotipado pensa-
mento da sociedade que preferiria relegar nos-
sos filhos gays a uma cidadania de segunda
classe.

Alguns de nós têm um sonho: que milhões
de pais furiosos um dia se unam numa poderosa
cruzada de transformação social. No momento,
continuamos sendo um débil Davi numa luta
desigual com um Golias homofóbico. Milhões
de americanos vivem o terror diário de que a
descoberta de sua tendência homossexual os
prive de empregos, promoções, habitação e uma
variedade de vantagens sociais e políticas.^

Os estereótipos ignoram a lógica e a razão, e
pelo menos temporariamente podem obstruir a
corrente natural de afeto paterno. Mas o instinto
atávico de amar e proteger nossos filhos, por

mais latente que seja, engloba um imenso poten-
ciai de reforma social.

Minha filha é lésbica. E também a luz de
minha vida, uma simpática e talentosa jovem
cujo espírito alegre ajuda a iluminar a vida de
outros. Ironicamente, é agora uma pessoa ainda
melhor por ter aprendido a viver honesta e
abertamente numa sociedade hostil.

Meu próprio caminho para o ativismo foi
mapeado por uma organização chamada P-Flag,
sigla de Parents and Friends of Lesbtans and
G;i}s(Pais e Amigos de Lésbicas e Gay.j. Trata-

se, essencialmente, de um grupo de apoio, uma
espécie de alquimista da alma que transforma
pais enlutados em agentes ativos da aceitação.
Conduz-nos suavemente através do grosso dos
preconceitos convencionais e traz-nos de volta
ao nosso lugar — ao lado de nossos filhos.

Entre outras coisas, aprendemos que não
fomos a causa, e que nossos filhos não escolhe-
ram seu homossexualismo — que a tendência
sexual, como as verrugas e a capacidade de
executar uma jogada perfeita, é uma questão de
roleta biológica. Também ficamos sabendo que
o muito criticado estilo de vida do homossexual
médio é quase tão baço quanto o nosso, centra-
do em questões mundanas como empregos,
amigos, hobbies e religião. A comunidade gay.
na verdade, contém mais ou menos a mesma
proporção de santos por patifes que qualquer
outra.

O potencial político dessas conversões pa-
ternas ocorreu-me numa marcha em Washing-
ton pelos direitos tias lésbicas e dos gays, no fim

Um decálogo para J
"sair 

do armário" J
Um dos trabalhos mais importantes prestados i

pela Flag é a orientação, principalmente aosj
adolescentes gays, sobre como revelar sua verda-
deira identidade aos pais. Ou seja, como sair do,
armário, expressão muito usada pelos orientado-.
res. Mas, antes disso, alerta a associação, o
precisa estar convicto de alguns pontos básicos, i
sob pena de se arriscar a.um desastre. São eles:
1) Não levante o assunto a não ser que esteja'
totalmente certo de sua inclinação sexual. Sua,
confusão só fará aumentar a de seus pais. ,
2) Adie a conversa se estiver se sentindo culpado »
e deprimido. '
3) É preciso contar com um grupo de apoio, na |
eventualidade de a reação dos pais ser devastado-,
ra. Você deve manter o sentimento de auto-,
estima e autovalorização. i
4) Informe-se bem sobre a homossexualidade.;
Leia livros sérios sobre o assunto, para poder'
ajudar seus pais a vencer o preconceito.
5) Para fazer sua revelação, evite as horas de j
crise na família, como o falecimento de um amigo*;
uma situação financeira critica, doença ou perda
de emprego. :
6) Tente ser paciente. Seus pais precisarão de;
tempo para digerir sua revelação. Esse processo,
pode durar de seis meses a um ano. |
7) Só se abra se for por amor a seus pais e por se-
sentir mal escondendo algo essencial de sua perso-
nalidade. Nunca se revela com raiva ou durantej
uma discussão. Nunca utilize sua sexualidade(
como arma para agredi-los.
8) Tenha preparado pelo menos o endereço de-
uma sociedade de ajuda aos gays, um livroi
dirigido aos pais de gays e o nome de unv
conselheiro não-gay, capaz de dialogar com seus_
pais. Heterossexuais sabem muito pouco de ho-J
mossexualidade. .
9) Se você é dependente financeiramente de seusi
pais e suspeita que eles são capazes de deixar de!
pagar seus estudos ou mesmo expulsá-lo de casa,'
espere até que eles não mais possam usar esta*
arma contra você. ,
10) Pergunte-se se você deseja mesmo contar*
tudo em casa. Nem todo mundo precisa revelan
sua homossexualidade aos pais ou a quem queri
que seja. Não se sinta pressionado. Caso não1
esteja seguro de que isso lhe fará bem, guardej
com você seu segredo.

do ano passado. A mãe de minha filha e eu
estávamos entre os manifestantes, cont outros
membros da P-Flag. Formávamos um contin-
gente relativamente pequeno, um grupo grisalho
de algumas centenas de pais num mar de pessoas
em sua maioria jovens, estimado entre 200 mil e
600 mil.

Dramaticamente, porém, essa minúscula
presença simbólica provocou uma agitação na
multidão, que logo aumentou para um trovejan-
te rumor de aplausos que nos seguiu até a
Avenida Pensilvânia — uma medida, sem dúvi-
da, do anseio dos jovens pelo apoio e compreen-

. são de seus pais.
Mas esse anseio não pode ser mais forte que

o potencial de afeições recíprocas de seus pais.
Foi depois da marcha, quando eu pensava na.;
força da ligação pai-filho e no simples número
de americanos homossexuais, que pude vislum-
brar a condenação do reinado homofóbico.

Calcula-se que há mais de 25 milhões de
homossexuais, que por definição começaram
com 50 milhões de pais. Mais cedo ou mais
tarde, grande parte desses pais quererá alistar-se
na cruzada pela dignidade de seus filhos. Quan-
do isso acontecer, uma fatia significativa dos
eleitores do país, motivados por laços de família,
estará voltada para a mais básica das liberdades:
o direito de se ser o que se é:

,1 bandeira da campanha contra a intolerância também está nas ruas
Gerardo Hanna

Drama em 24 milhões de lares
'Passados oito anos,

Leon Goodman é um ati-
vistqflò Movimento em

pireitos 
d^s 

^ 

^j|

Pais e,iAmigos de Oays e Pnuletto Goodman
Lésbicas dos Estados Unidos — coroamento de
um trabalho intenso em favor, da abertura dos
coraçòèS e mentes dos americanos para a questão
dósiwmossexuais. A vida de B. também mudou
para riíclhor. Livre do peso de viver uma vida
duplij(| escondendo de seus pais sua verdadeira
ideritidade sexual, continua com êxito sua carreira
profissional e está afetivamente realizada. Em
entrevista exclusiva ao JORNAL DO BRASIL,
Lço ,e paulette contam sua história e concordam
quç "p.ipesadelo ficou para trás".

Num país onde até mesmo as estimativas
oficiais apontam para a existência de 24 milhões
de homossexuais — uma em cada quatro famílias
tem um caso de homossexualismo para contar —,
o trabalho das 84 associações de pais e amigos de
gays e lésbicas — ou, simplesmente, Flag (á sigla
cm inglês) — espalhadas pelos Estados Unidos e
que tçrti como logotipo um coração com o dese-
nho da bandeira americana é dar apoio não
apenjivaos gays como às famílias. Sua palavra de
ordefii?;os gays são, sobretudo, nossos filhos."Não é por serem gays que deverão conhecer uma
vida adversa longe de seus familiares",'pondera
Paulette.

Doença — As associações buscam tam-
bénÇrtiOdificar o pensamento da sociedade ameri-
ctjjSçfòbre a questão do homossexualismo, mos-
trgS^ principalmente, que ninguém escolhe ser
gayjÊE uma questão que até mesmo a Medicina
aindaShão esclareceu o suficiente", frisa. Numa
sociedade puritana como a americana, os pais
procuram mostrar — através de seminários, con-
ferênems e publicações — que seus filhos são
pessoas normais, na tentativa de ampliar o máxi-
mo possível o conceito de normalidade enraizado
na-Sociçdade.>l Para isso, têm conseguido amparo até da
coraupicade científica. A Associação Psiquiátrica
dos,.Estados Unidos, numa resolução datada de
1975. ^.considerada um marco para o movimento,

retirou o homossexualismo do rol das doenças. O
mesmo tipo de declaração partiu de outras frentes
importantes: a Associação dos Psicólogos Ameri-
canos e a Associação Médica Americana. Estas
três entidades não apenas combatem a discrimina-
çáo ou possível catalogação do homossexualismo
como crime, mas também defendem os homosse-
xuais como pessoas confiáveis, estáveis e aptas a
qualquer tarefa. Mas, mesmo assim. Paulette,
reconhece ser esta mudança de atitude uma meta
a longo prazo.

Piadas — Ao lado de Paulette. Leon
registra um enorme avanço nos últimos 20 anos,
embora ainda persistam piadas com o objetivo de
denegrir a imagem do homossexual. "Quando eu
era menino, até mesmo aleijados eram motivos de
piadas. Hoje, ninguém faz mais piada sobre
deficientes físicos. O autor ficaria mal visto.
Atualmente, os gays ainda formam a minoria
passível de condenação através desse tipo de
humor de mau gosto", frisa, reconhecendo ser a
Aids um grande pretexto para pretensamente
justificar a hostilidade contra os homossexuais.

Enquanto os avanços da sociedade como um
todo não se tornam palpáveis, as associações
partem para um trabalho pragmático de apoio aos
pais e gays. Ao pregar a revelação da real
identidade sexual, os associados procuram tam-
bém minorar o impacto que isso sempre provoca
na família. "Quando os pais tomam conhecimento
de que o filho ou a filha é gay ou lésbica, não
adianta tentar tampar o sol com a peneira. Abate-
se sobre a família inteira um sentimento de luto. E
como se alguém tivesse morrido. Por isso mesmo,
temos que dar tempo para que haja a assimilação
da revelação. É como se fosse um velório, que
pode ser mais longo ou mais curto, dependendo
do tipo de formação e apoio que a família possa
receber", diz Paulette.

Assim, sua linha telefônica Help Line,
abrangendo Washington e seus subúrbios, aten-
deu no ano passado nada menos que 2 mil 600
chamadas. "São pais ou gays querendo orienta-
ção. Nossa primeira providência é ouvir. Temos
que ser ouvintes atentos e solidários. Desse conta-
to surge o caminho para o apoio, seja através de
longas conversas ou mesmo visitas. Mas, o impor-
tante é que os pais ou os gays compareçam às
nossas reuniões. Aí eles poderão sentir que há
outros pais na mesma situação e que são pessoas,
como eles diriam, normais conta Paulette. (S.F.)
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Telefone e tire a prova

Soldados israelenses

invadem hospital na

Cisjordânia ocupada
JERUSALÉM — Tropas israelenses fizeram uni -.ítaque

surpresa a um hospital na Cisjordânia ocupada e prehderam
12 palestinos, mareando o UM)" dia da revolta palestina na
região dos territórios ocupados.

O inesperado ataque ao hospital faz parte de unuj, nova
tática do Exército israelense, para surpreender os organizado-
res de protestos palestinos, que vêm agindo na Faixa deGaza
e na Cisjordânia ocupados desde o dia S de dezembro.

Um porta-voz do Exército israelense descreveu o,hospi-
tal como um "foco de distúrbio", tomado por "elementos
estrangeiros" que estimulam os protestos contra Israel. Segun-
do o porta-voz. vários jovens já foram vistos no telhado do
hospital acenando a bandeira palestina, o que é considerado
ilegal.

No ataque noturno ao Hospital de Ramallah. 10 pacien-
tes palestinos foram presos c alguns visitantes também, o que
levou"os médicos a suspenderem seus trabalhos. A polícia de
Ramallah também prendeu integrantes de cinco equipes de
televisão que tentavam filmar o que parecia ser residentes
israelenses atirando na parte norte da cidade.

Em Gaza, habitantes do distrito de Habrà foram acorda-
dos por soldados em jipes, que, através de alto-falantes,
anunciavam que o toque de recolher imposto na Fiíixa de
Gaza, semana passada, continuaria em vigor.

Em uma outra nova estratégia militar, soldados israelen-
ses distribuíram panfletos em Tulkarm e Kalkilya, novíis áreas
de distúrbio na Cisjordânia, alertando para os riscos, para a
população se os protestos continuarem.

O enviado especial americano, Philip Hábil» chegou ao
Cairo ontem, para se reunir com autoridades egípcias. O
motivo da viagem é debater o plano de paz americano para o
Oriente Médio. Habib seguirá do Cairo para a Jordânia,
Arábia Saudita e Marrocos.

Irã lança ataque com

mísseis contra bases

militares iraquianas .,:t,

MANAMA. Bahrein— O Irã lançou um ataque com 14
mísseis terra-terra contra instalações econômicas e militares
iraquianas, incluindo o quartel-general da cidade de*
Al-Amara. Fontes iranianas também anunciaram que,aviões
iraquianos bombardearam três cidades iranianas causando a
morte de centenas de civis.

Aviões iraquianos atacaram e incendiaram vários petro-
leiros iranianos estacionados na ilha de Kharg. Foi o primeiro
ataque desse tipo desde o dia sete de fevereiro; ocorreu uni dia
depois da ofensiva iraniana contra três navios no Golfo
Pérsico.

Segundo a agência iraniana Irna. um dos aviões ifaquia-
nos que bombardearam as instalações iranianas foi atingido,
informação desmentida pelo Iraque.

Em Nova Iorque, o secretário das Nações Unidas, Jíivier
Perez de Cuellar, pediu que os dois países parem imediata-
mente os ataques contra alvos civis e que mandem emissários à
ONU para conversações separadas. O representante iraniano
deverá chegar no dia 30 e o iraquiano a 4 de abril.
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BELFAST — Dois soldados ingle-
ses, vestindo roupas civis, foram lincha-
dos depois de tentarem atropelar o corte-
jo fúnebre de um militante do Exército
Republicano Irlandês — IRA ~, morto
num outro ataque ao cemitério católico
da cidade, na semana passada.

Centenas de manifestantes que escol-
tavani o corpo de Kevin Brady, 30 anos,
reagiram com violência quando um auto-
móvel irrompeu pela calçada a 6QKm por
hora, aparentemente para dispersar o
cortejo. Um táxi fechou o carro e os dois
homens foram puxados para fora do
veículo e espancados com bastões de
beisebol e barras de ferro. Os dois agres-
sores foram levados para um campo de
futebol, despidos e novamente espanca-
dos. Um táxi recolheu os corpos. Vários
tiros foram ouvidos e os dois ingleses
foram abandonados, com mais de 10
balas 110 corpo, a 500 metros de distância.

As autoridades inglesas na Irlanda do
Norte não quiseram revelar a identidade
dos mortos, mas o exército inglês confir-
mou que os dois eram soldados ingleses,
aparentemente numa missão de vigilân-
cia, à paisana. Nem o IRA nem o seu
braço pojítico-parlamentar, o Sinn Fein,
fizeram qualquer comentário.

Granada — Kevin Brady foi mor-
to com mais dois homens na quarta-feira,
quando tentavam capturar um extremista
protestante que jogou unia granada de
mão c abriu fogo de metralhadora contra
os católicos durante o enterro de três
membros do IRA mortos em Gibraltar.

O cortejo fúnebre de Brady, com
braçadeiras do IRA c a bandeira tricolor
da Irlanda cm cima do caixão, tinha
acabado de sair da igreja de Santa Agnes,
quando o carro cinza metálico dirigido
pelos dois ingleses irrompeu no meio dos
manifestantes. Várias pessoas foram
atropeladas e feridas.

A multidão reagiu enfurecida. "Foi
inacreditável. Eles ficaram possessos, his-
téricos. Viraram animais", disse Jona-
tlian Charles, repórter da BBC. Com a
fuga bloqueada, os dois homens tentaram
manobrar numa entrada de garagem, mas
a multidão cercou o carro."Eu vi um dos homens puxar uma
arma, apontar para fora da janela e
atirar, enquanto a multidão à minha volta
fugia em pânico", disse Charles. Os dois
ingleses foram puxados para fora, espan-
cados, levados para um campo de fute-
boi, despidos c novamente espancados."Foi horrível. A multidão ficou golpean-
do os corpos ensangüentados, em transe.
Eles foram triturados", contou o repór-
ter. Os corpos foram jogados em cima de
uma cerca de arame até serem recolhidos
por um táxi preto e levados para uns 500
metros de distância. Testemunhas ouvi-
ram tiros à distância. O táxi foi abando-
nado com os corpos crivados de balas.

Policiais e soldados uniformizados,
que se mantinham a uma certa distância
do enterro, cercaram c isolaram a área
onde os dois homens foram mortos. O
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cortejo continuou até o cemitério de
Milltown, onde Brady foi enterrado nu-
ma área reservada a menbros do IRA.
Mulheres choravam c tremiam em volta
do túmulo. Os homens faziam cordões de
isolamento para se defenderem contra
novos ataques.

O enterro dos dois outros católicos
mortos quarta-feira no cemitério foi feito
de manhã, em outro lugar, sem inciden-
tes.

No ataque de quarta-feira. 64 pessoas
foram feridas com estilhaços de granada c
balas de metralhadora disparadas por
Michael Stone, 33, um extremista protes-
tante que a polícia conseguiu prender
Stone enfrentará acusações de assassina-
to premeditado.

Fontes de segurança informaram que

os dois soldados ingleses linchados não
eram membros da SAS, — o Spccial Air
Service — procurando militantes do IRA
no meio do cortejo. A maior parte das
missões paramilitares inglesas, na Irlanda
do Norte, é executada pela SAS. cujos
membros, supõe-se, teriam sido os auto-
res da emboscada que matou três mem-
bros do IRA em Gibraltar.

Em Londres, a primeira-ministra
Margaret Thatcher disse que não se ma-
nifestaria sobre o linchamento até ter um
relatório completo do incidente. O secre-
tário para a Irlanda do Norte, Tom King,
ordenou a imediata abertura de um in-
quérito. Em Dublin, Irlanda, o primeiro-
ministro Charles Haughey condenou
"aterrorizante ciclo de morte e sofrimen-
to na Irlanda do Norte"
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S ©gradiente
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ELIMINAÇAO DE CAMUNDONGOS,
RATOS OU RATAZANAS POR
SISTEMAS SELECIONADOS
PARA CADA ESPÉCIE E LOCAIS DE
INFESTAÇÃO. ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO PERMANENTE.

EQUIPES DE ESPECIALISTAS NO ESTUDO
PARA TRATAMENTO EM MADEIRAS, PAPÉIS,
SOuOS E CONCRETO COM AS MAIS
MODERNAS TÉCNICAS. SISTEMA EXCLUSIVO
DE DETECÇÃO ELETRÔNICA DOS FOCOS
DE INFESTAÇÃO. ELIMINAÇÃO DEFINITIVA. DUPLO DECK deUSafâ;

CD220CCE 10 O'
Soietor de fitas, entrada P0f 5 <C* » V# é
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TOCA-DISCOS AKAI-AP-A2C
Semi-automética Direct-drive. Cápsula magnética
lí:a^n.540,»em6,wai5CONSULTE-NOS PARA

QUALQUER OUTRO TIPO DE
IMUNIZAÇÃO AMBIENTAL
ATENDEMOS EM TODO O RIO
OU MESMO OUTROS ESTADOS

SISTEMA EXCLUSIVO
DE NEBULIZAÇÃO COM ATOMIZADORES
ELÉTRICOS MEDIANTE EMPREGO
DE INSETICIDA DE BAIXA TOXIDADE
PARA SERES HUMANOS E ANIMAIS.

RADIO fé

GRAVADOR^
STEREO I
CS-930 CCE

ORÇAMENTO SEM
COMPROMISSO

TAPE DECK AKAI de ^€0,
Reversão automática OQ OI
super-rápida porfc^.Ol
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Atendimento à residências, condomínios fazendas, navios, aviões
repartições públicas, comércio e indústrias em geral.
Obs: A Kioto não tem filiais ou representantes no Rio, atende
exclusivamente por este telefone.
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Honduras

Nicarágua

Canatíd

Fort Ord
Próximo a Montorey
Califórnia Fort Bragg

Próximo a Fayeteviiie.
Carolina do Norte • À

México

Mar do Caribe Porto Castilho Porto Lemplra

Centro de
Treinamento Americano

Olancho

São lourenço

Oceano Pacifico

7" Infantaria
Basoada om Fort Ord,
Califórnia.
Corca do 2 batalhões,
mais unidades do su¦
porte, aproximadamon-
to 1.200 soldados
82a Aero
transportada
Baseada em Fort Bragg,
Caiolina do Norte
Tropa de elite usada na
Invasão do Granada
Cerca do 2 batalhões
mais unidades de su-
porte; aproximadamon-
te 1.400 soldados

Nicarágua

Manágua

gg Aeroportos preparados
om 1983 para pouso de
grandes |atos
? Outras bases aéreas
O Portos
A Centros de radar

Cocaína — O cantor e música Ike
Turner, ex-marido da roqueira Tina Tur-
ner. foi condenado sexta-feira pela posse e
transporte de cerca de seis gramas de
cocaína encontradas em seu carro em
agosto do ano passado. Ike, que foi detido
peja polícia quando dirigia seu carro de
forma errática em Hollywood, pode ser
condenado a cinco anos e oito meses de
prisão. Ele está em liberdade, após o
pagamento de uma fiança de 1 mil 500
dólares, e a sentença será dada no dia 15
de abril.
Burocracia — Uma comissão
presidencial americana propôs reformas
drásticas na burocracia do Estado e pediu,
entre outras coisas, a privatização dos
Correios, do controle do tráfego aéreo e
do sistema penitenciário. A comissão, que
enviou seu relatório ao presidente Rea-

gan, também pediu a venda de uma enti-
dade de crédito estatal que manipula fun-
dos de até 250 bilhões de dólares. O
documento despertou críticas dos sindica-
tos de funcionários públicos, mas o presi-
dente da comissão disse que a inchaçáo da
burocracia acabou inibindo a criatividade
e a produtividade, deixando o público mal
atendido.

Falklands — A Grã-Bretanha
defenderá no futuro sua soberania nas
ilhas Falklands com um reduzido número
de soldados, um barco de guerra e quatro
aviões de combate Phantom, informaram
ontem jornalistas britânicos que cobrem
as manobras Fire Focus-88, assinalando
que a eficiência demonstrada nos exerci-
cios permitiria uma redução da presença
militar britânica nas ilhas. Quando os 1
mil soldados que participam das manobras

retornarem à Grã-Bretanha, a presença
militar britânica no arquipélago estará em
seu nível mais baixo desde a guerra anglo-
argentina de 1982, informaram.

Apelo — Os presos políticos do
Chile fizeram um apelo à ONU para que
nomeie uma comissão de investigação e a
envie ao país como forma de garantir suas
vidas. Isso, porém, não será suficiente,
segundo a Comissão Chilena de Direitos
Humanos (CCDH), que insiste em que o
governo militar é rebelde e não leva em
consideração as acusações internacionais
de violação dos direitos humanos. Os
advogados de defesa de mais de 100
guerrilheiros esquerdistas disseram temer
pela vida dos presos políticos que são
vítimas de constantes invasões das celas e
de ameaças dos militares de colocá-los em"prisões especiais"
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BARA TAS 0

Moderno processo japonês 
— Produto em massa

0 ÚNICO QUE NAO TIRA VOCÊ DE CASA

1 ANO DE GARANTIA

PRODUTO INODORO • NÃO MANCHA E NÃO CONTÉM DDT - NÃO EXIGE LIMPEZA ANTES,
DURANTE OU APÓS A EXECUÇÃO. NEM TORNA NECESSÁRIO A DESARRUMAÇÃO DE
OBJETOS, DESLOCAMENTO DE MÓVEIS OU AUSÊNCIA DE CRIANÇAS E ANIMAIS

EXECUTAMOS SERVIÇOS EM HOSPITAIS COM PACIENTES NOS QUARTOS

PULSAR DS-25 ©gradiente
Beleza e tecnologia em forma de system.
Arnplificador e equalizador stereo. Tuner digital
AM/FM — Duplo cassete deck stereo.
Toca-discos beit-drive, caixas bass reflex.
Rack opcional.
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a 
fronteira 

da¦ 
Tropa americana avança 

para
Nicarágua

T i'fiiii'i(iAi i'A— Um batalhão de
801) soldados americanos está avançando
para Olancho, na região de Hocay, 1'ron-
teira de I lomluras com a Nicarágua, onde
— segundo o governo hondurenho —
tropas sandinistas ocuparam, desde a
quarta-feira, fiOknr de território de Hon-
duras. 0 governo sandinista, que nega a
invasão, suspendeu a perseguição que mo-
)\i;| contra os guerrilheiros amtrnsc 111 seu

,' /((.'rritôrio e retirou as tropas mais para o
! (||úerior.Em Manágua, o presidente Daniel

Ortega anunciou, em cadeia de rádio e'televisão, qu e a Nicarágua vai levar' ' ' 
^ivcjiantc a queixa aberta contra Honduras• ' liffTribúnal Internacional de Haia, há três
aiítis, já que o governo hondurenho "não
tfou sequer um passo" para retirar os
Wintras do seu território. Ortega acusou o
|<iesidente hondurenho, José Azcona, de
i'"ph'star-se à escalada bélica dos Estados
Uiridos contra a Nicarágua" e ser"cúmplice das atividades criminosas que

: ,custaram mais de 51) mil vítimas à popula-.çâo nicaragücnse".
. i iiloEm julho de 1985, a Nicarágua acusou

Honduras, no Tribunal de Haia, por pro-
, _vocar graves incidentes na fronteira dos

dois países. Mas, depois da assinatura do
. plano de paz de Esquipulas, em agosto de

. ^7,.o governo nicaragüense suspendeu a
causa contra Honduras e, também, uma
queixa contra a Costa Rica. Agora, disse
Ortega. "não temos outra alternativa para' irtipedir que Honduras continue sendo
utilizada como plataforma de agressão'contra a Nicarágua".

O presidente nicaragüense destacou,
iui seu discurso, que 11 governo de Hóridü-
ras se recusou, ontem, a permitir a visita â''zona de confronto; 11a fronteira, de uma¦ missão da ONU, aprovada pelo Conselho
ile Segurança na sexta-feira. A delegação
internacional, entretanto, visitará a zona
nicaragüense 11a fronteira, a pedido do
governo de Manágua. Vários delegados
latino-americanos na ONU deram apoio à
reivindicação nicaragüense.

Espanha pode

dar a Noriega

asilo político
IIUI I.VA. lispanha — O primeiro-ministro da Espanha, Felipe Gonzalez

admitiu que "existe a possibilidade de queo general panamenho Manuel Antonio
Noriega vá para a Espanha caso decida
deixar o poder". A afirmação foi feita
logo depois que Gon/ales cheuoti ,1 reser-
va florestal de Coto de Donuná (sul da
Espanha) onde se encontrou com o presi-dente da França, FranCOis Mitterrand;

Gonzálcz confirmou a disposição de o
governo espanhol receber Noriega. mas
quanto a concessão de asilo político cxpli-
cou que só ocorrerá "caso a situação
política no Panamá se defina".

Em Washington, as redes de televisão
americanas anunciaram que Noriega havia
concordado com um plano que agilizaria
sua saída do país com garantias de que não
seria preso pelas acusações de tráfico de
drogas e que poderia sair do Panamá com
a maior parte de sua fortuna, calculada em
dois milhões de dólares.

O sub secretario de Estado. Williuni
Walker, foi enviado ao Panamá às pressas
para manter conversações com o general,
mas a Casa liranca reconheceu ontem que
fracassaram os entendimentos com Norie-
ga, pois foi impossível chegar a um com-
promisso pelo qual o homem forte deixa-
ria o poder. Dois pilotos panamenhos que
pediram asilo político aos Estados Unidos
na sexta-feira afirmaram que o governo
líbio forneceu dinheiro a Noriega para
ajudar a solucionar o problema de liqui-
dez e que Cuba havia fornecido 16 toncla-
das de material bélico.

Presidente culpa

4§ãí| do Cpngressó
WASHINGTON — O presidente Ro-

nald Reagun acusou o Congresso anierica-
no, indiretamente, de ser responsável pela"invasão sandinista de Honduras". Segun-
do Reagan, OS sandinistas se aproveitam
da suspensão da ajuda econômica ameri-
cana aos cowraspara lançar uma grande
ofensiva contra os guerrilheiros "lutado-
res da liberdade".

O presidente americano disse que os
eoBfrasestão â beira do colapso e preci-
sam de ajuda urgente. Ele pediu apoio
para o pedido de um novo pacote de ajuda
à guerrilha apresentado quarta-feira, por
senadores republicanos e democratas, 110
valor de 48 milhões de dólares.

Na capital hondurenha, o presidenteJosé Azcona disse que esperava que "eles
(os nicaragüenses) se retirassem. "Esse é
desejo do governo; que os nicaragüenses
se retirem de Honduras pacificamente",
reiterou Azcona.

As tropas e a aviação hondurenha,
que bombardeou a região de Bocay na
quinta-feira, têm determinação expressa
de "expulsar todos os sandinistas do
país". O comandante das Forças Armadas
de Honduras, general Humberto Regala-
do. confirmou uma ofensiva terrestre para
rastrear 70 km da fronteira Honduras—
Nicarágua na região de Bocay.

Dos quatro batalhões de soldados
americanos que chegaram a Honduras na
quarta-feira — com 3 mil e 200 homens —
dois ficarão instalados em Palmerola, no
centro do país, um está a caminho de
Tamara, a 30km ao norte de Tegucigalpa,
e o outro avança na direção de Olancho.
na região de Bocay, onde já estão em ação
tropas hondurenhas. Segundo o presiden-
te José Azcona, as tropas americanas são"um meio dissuasivo" para bloquear a
invasão de 1 mil e 500 sandinistas em
território hondurenho.

Reagan e Bush

testemunharão

no Irã-contras

1—1 As tropas americanas pode-
rão usar as instalações milita-

res e aéreas de Comayagua e
Olancho, em Honduras, para um
eventual combate contra tropas

sandinistas, que invadiram terri-
tório hondurenho na região fron-
teiriça de Bocay com um contin-
gente de 1 mil 500 homens. Ma-
nágua nega a invasão.

WASHINGTON
— O presidente
dos Estados Uni-
dos, Konald Kea-
gan e o vice-
presidente GeOrge
Bush testemunha-
rão no julgamento
do tenente-coronel
Oliver North por
sua participação 110
escândalo Irã- ___  contms, anunciou OÍivrr Nortli
o porta-voz da Casa Branca.

O chefe da Casa Civil; lloward Baker,
declarou que Reagan e Bush colaborarão 110
julgamento de North tanto na defesa como
na acusação.

Na quarta-feira, o promotor especial do
caso, Lawrcncc Waslh, acusou North de
conspirar para defraudar o governo e enco-
brir ações ilegais, o que pode condená-lo a 85
anos de cadeia.

Em uma entrevista â televisão, Howard
Baker disse que o presidente Reagan não
está considerando a possibilidade de conce-
der o perdão presidencial a nenhum dos
envolvidos 110 caso "porque não é o mo-
mento".

Ent uma entrevista, North sugeriu que
seu advogado de defesa pode pedi-lo a inti-
mar os "mais altos funcionários" para ajudar
em sua defesa, o que muitos interpretam
como uma referencia a Reagan. Durante seu
testemunho perante um comitê especial do
Congresso que investiga o caso, North aíir-
mou ter participado na operação de ajuda
aos contras c na venda de armas ao Irã,
dando a entender que o presidente Reagan
havia dado sua aprovaçá o

!?!'

¦XC

i ^sp|m§8S8 ^



< i»
-—t~ '—rr? jornal do brasil

-' 26 a I" caderno ? domlngo, 20/3/88 Internacional _____ ="

Capital estrangeiro gera 
nos Bi6loga 

Mo-amerieana 
j

EUA nacionalismo economico/ 
reC 

^3*°Roberto 
Ga®ia 4/K. ¦ c°rr°°pondon,°- ' S* /
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/ ) Rita Levi Monlalcini. Premjb Nobel M
¦ a'invasao de invcstidorcs estranpeiros que llc Mcdiiana dc 1986, rccorda cni seu 

JW fi#v»
jii eastaram nelo mcnos KtHl bilhflcs dc \jAJfc- ^ Y' livro autobiopralico, £/ogio //»-
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\ pcrfciguo, editado pcla Garzanti, de
prar cada vcz mais cmprcsas cm seu pais, H J 7 1 \ Miltio, farii rir c chorar 0 carioca de
OS amcricanos coine<;am a cxprcssar^ urn / 

\\ /f I / JjM IT hoic, vftima e sobrevivente de uma 
'MmiK J,

•scn.in.cuo «»l™ /t-A riXLt^ ^Tl\ Jade mal-humorada, violenta. cor- UK
.'llUi,"d0.°V!;m!,2 Cf \ // \ romnida e arruinada por muus. admi- . *V-I
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^S^fSSSmSi. ^ / /
am refeiitc IcVantamento. 74C;> dos adal- '// .. / Ml 1 ^ sistema NGF (Nerve (ronthactor. / t
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irolc sobrc nossa propria cconomia". \ / i] > ) Ca reaqao a qucm vivcu ou conhcccu ,f ' -0

• -uUma parcela ate maior, 78%, acna que XIjfy^y J o Rio dc Janeiro dos anos 50. f . F
. 'jiovcrno deve impor linutcs sobrc a com- ( y'/ , 1 Doutora em ncurologia, a pesqui- ^ 1

rra dc cmprcsas c,moves amcricanos por V *1 
sadora Rita Levi Montalcini. uma \\

paric dc cstianpeiros. V A ^ dclicada e obstinada italiana nascida . |f
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dois ratinhos dc laboratorios. Vinha ... I
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Informe Econômico Brasil negocia novo empréstimo-ponte

a:

O 
mesmo Congresso Constituinte que se-
pultou a figura do Decreto-Lei na se-

mana passada se verá obrigado a receber,
ate a Semana Santa, um novo pacote de
medidas do Governo embalado sob essa
forma. Os cortes nas despesas do Governo,
concentrados na área de pessoal, com possí-
vel escalonamento da URP para os funcio-
nários públicos, serão baixados por decreto-
lei, c o Congresso ainda não disse o que
pensa disso. ,

O Governo espera obter apoio do Con-

gresso para seu pacote — que pode até se
limitar a um único decreto-lei, com o arro-
cho no funcionalismo. Mas, mesmo que
haja rejeição, o tempo necessário para que
os parlamentares recusem o Decreto-Lei do
Governo é suficiente, segundo raciocina um
especialista em política governamental, para

iuc a equipe econômica obtenha sua deseja-
a redução de despesas com pessoal.

Isso porque o Congresso tem até oito
sessões para apreciar decretos-leis; a Consti-
tuinte tem concentrado os esforços dos
parlamentares; e, mesmo não votado pelo
Conuresso, o decreto-lei do arrocho no
funcionalismo continuará funcionando, a
exemplo do pacote tributário de dezembro
que ainda não foi votado mas continua em
vigor.

Pacote tributário
Parccc que finalmente o Congresso Nacio-

nal vai apreciar o pacote tiscal que o governo
editou cm dezembro, regulamentando o paga-
mento do Imposto de Renda da pessoa física. Na
sessão de terça-feira, o senador Humberto Luee-
na vai ler o decreto-lei que reduz o imposto na
fonte a partir de abril e fixa cm CZ$ 100 mil o
limite de renda mínima mensal dos contribuintes
de dupla fonte. Até esse limite cies estarão,
isentos de declaração de renda trimestral. O
novo decreto será apreciado como corretivo ao
pacote original do governo. Após sua leitura no
Congresso, Luscena marcara a data de votaçao
do pacote global.

Pait
O Presidente da Anbid (Associação Nacio-

nal dos Bancos de Investimento), Cristiano Fran-
co Neto, fez uma reclamação direta c objetiva ao
Diretor de Mercado de Capitais do Banco Cen-
trai, Keylcr Carvalho Rocha, no encontro pro-
movido pela ABEI- na última sexta-feira: o PAI 1
c um produto natimorto, nasceu com a tributação
errada c sc tornou um nicho para os títulos
públicos. Ele pediu que o produto seja modifica-
do a fim de que sc torne viável cm um prazo
eurto de tempo.

Keyler só teve uma resposta: A reclamação
; procede, mas bateu em porta errada. Deve ser
- encaminhada ao endereço da Receita Federal.

Afirmou, entretanto, que concorda com a avalia-
ção de que o imposto c inadequado e disse que
vai tentar reduzir a participação dos títulos
públicos no patrimônio do PAIT.

Executivos do fumo
A R.J. Reynolds do Brasil troca dc presi-

dente no próximo dia 1" de abril. O atual
presidente. Joseph Shcrrill, será substituído por
Tom McCoy, que presidia a Reynolds cm Porto
Rico. A empresa, há treze anos instalada no
Brasil, nunca teve um presidente brasileiro c
segue mantendo essa tradição.

Enquanto isso, a Souza Cruz também pro-
move mudança na diretoria dc Marketing. Flávio
Andrade volta a reassumir a diretoria que ocupa-
va até transferir-se para o Chile, onde presidia a
British American Tobacco.
"Lobby" contra

Algumas das maiores empresas americanas,
p como General Motors, Caterpillar, IBM e Ame-" rican Express, estão promovendo um lobby no

Congresso contra uma lei (aprovada na Câmara
por 230 votos a 190, mas rejeitada pelo Senado)
que obriga os investidores estrangeiros a se
identificarem e às suas propriedades nos Estados
Unidos, informa The New York Times na edição
segunda-feira passada.

O temor das multinacionais é que tal medi-
da poderia vir a prejudicá-las em seus negócios
no exterior, através da adoção da reciprocidade.
"Quando abrimos nossa fábrica na França, espe-
rávamos receber tratamento igual ao dado a uma
empresa francesa, e recebemos", comentou para
o Time um executivo da Caterpillar.

Recorde
O presidente da Associação Nacional dos

Fabricantes dc Papel e Celulose, Horácio Cher-
kassky, está exultante com a segunda quebra de
recorde dc exportações do setor. Os levantamen-

¦ tos dc embarque feitos pela entidade indicam que
as exportações de papel para embalagem no
primeiro bimestre do ano chegaram a 56 mil 069
toneladas, um salto dc 118,3% em relação ao
mesmo período do ano passado, enquanto as de
papel para imprimir c escrever totalizaram 78 mil
983 toneladas, com crescimento de 59,35%. No' conjunto foram exportados 145 mil 500 toneladas
de todos os tipos de papel, 81,5% a mais que o
total de janeiro e fevereiro de 87.

Míriam Leitão

Severino Góes

A NOTICIA RAPIDA.

LEVE.G0STOSA.

IMPORTANTE.

—INFORME JB—
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CARACAS — O ministro da Fazenda,
Mailson da Nóbrega, começou a discutir
ontem com o presidente do Comitê As-
sessor dos bancos credores, William Rho-
des, a concessão dc um empréstimo-
ponte de US$ 1 bilhão 800 milhões,
destinados ao pagamento dos juros que
vencem de abril a junho deste ano. "Des-
de o início das conversas, foi colocado
que o Brasil não tem recursos para pagar
esses juros", lembrou o ministro.

Nessa reunião, paralela à 29" assem-
bléia anual de governadores do Banco
Intcramericano de Desenvolvimento
(BID), abriu-se a possibilidade dc o Bra-
sil obter uma economia de US$ 600
milhões no pagamento da taxa de risco
(0,8125% sobre a Libor) para o refinan-
cianicnto da dívida externa. Assim, a
parcela dc US$ 5 bilhões 800 milhões que
os credores deverão liberar até junho
próximo poderá cair para US$ 5 bilhões
200 milhões, porque a taxa dc risco
poderá abranger 80% do total da dívida.

A economia com o spreud vai ser
maior do que o esperado — seria de US$
300
ou 400 milhões, e pode ir a US$ 600
milhões ao longo do período de rcescalo-
namento — disse Mailson.

O ministro esclareceu, entretanto,
que a abrangência do spread não se
aplicaria à dívida do setor privado, 

"por-

que são milhares dc contratos e não há
condições operacionais de controlar tudo
isto". Ele citou, inclusive, o caso do
México, que mesmo obtendo um spread
reduzido não pode utilizar a taxa mais
favorecida para o «escalonamento da
totalidade dos juros da dívida embora
tenha apenas 30 ou 40 devedores do setor
privado. O caso brasileiro, lembrou. Se-
ria mais complicado porque a dívida do
setor privado abrange cerca dc 400 em-
presas.

Mailson: economia de juros

Outro ponto ainda pendente para o
fechamento do acordo definitivo — o que
pelas contas dc Mailson deve ocorrer até
o final deste mês — é a questão do
empréstimo. Os bancos credores, segun-
do o ministro, querem uma liberalidade
de ação muito grande para a reutilização
de seus empréstimos ao Brasil. "Acha-
mos que isto não é do interesse deles nem
nosso", afirmou.

O ministro explicou que a utilização
do refinanciamento sem um maior con-
trolc do Banco Central pode ter um
impacto negativo sobre a política monc-
tária — uma vez que seria necessária a

, Jl , .  ^ r
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emissão de mais cruzados — e, consc-
qiientcmcnte, sobre o déficit público.•Tanto a execução das operações de refi-
nanciamento como da conversão da dívi-
da — que também pode causar prohle-
mas para a execução da política monetá-
ria sc não for controlada pelo BC — estão
sob "absoluto controle" do governo, de
acordo com o ministro.

Mailson está confiante em que até o
final do mês estes obstáculos serão supe-
rados e o Brasil possa fechar o acordo
definitivo com os bancos credores. Pelo
seu eronograma. passada esta primeira
etapa, cm abril começariam as negocia-

ções formais com o Fundo Monetário
Internacional (FMI) para o fechamento
de um acordo definitivo em junho. Só
depois disto é que seriam abertas nego-
ciaçõcs com o clube de Paris para que o
ministro costuma classificar como a volta
do Brasil ao Sistema Financeiro Interna-
cional.

Nas conversas com seus assessores,
entretanto, Mailson tem afirmado que
este eronograma pode sofrer algum atra-
so já que o governo vem enfrentando
sérias dificuldades políticas internas para
promover os cortes de gastos_ no setor
público que dariam as condições ideais
para a abertura dc negociações com o
FMI.

O ministro, aliás, conta com o fecha-
mento do acordo com o Clube de Paris,
para abrir negociações com o governo
japonês, para financiar novos projetos no
Brasil. Hoje Mailson tem uma conversa
marcada com o vice-presidente do Exim-
bank do Japão, Rei-Ichi Shimamoto, e
com o vicc-ministro das finanças japonês,
Toyoo Gyotcn, para iniciar as discussões
solire a possibilidade de abertura dc um
financiamento japonês para o Brasil. O
ministro revelou, inclusive, que já exis-
tem bancos privados interessados cm ser-
vir dc ponte entre os projetos desenvolvi-
dos pelo Brasil c o desembolso dos recur-
sos japoneses.

Ainda ontem, Mailson repassou com
seus assessores a agenda de contatos que
fará durante a reunião do BID. Ele fará
um discurso na terça-feira, antes do pro-
nunciamento do secretário do Tesouro
dos EUA, James Baker III, o ministro
adiantou que aproveitaria a conversa com
David Mullford para encaminhar assun-
tos de interesse do país junto ao BID.
Nos últimos três anos, o Brasil teve um
desembolso negativo de 35 milhões de
dólares junto à instituição.

Governo decide 
que 

Bolsa não entra no leüão

SÃO PAULO — O Banco Central e a
Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), além dc definirem as regras dos
leilões da conversão da dívida em investi-
mento, assim como a regulamentação das
conversões, que poderão ser realizadas
fora dos leilões, decidiram também que,
no primeiro leilão, marcado para o próxi-
mo dia 29 na Bolsa do Rio, não será
destinada nenhuma parcela dos 150 mi-
Ihõcs de dólares ao mercado acionário.

A argumentação do BC para a não
participação das bolsas neste primeiro
leilão, e que é referendada pela CVM. é a
dc que o valor é pequeno c há ainda a
necessidade dc se entender c discutir
melhor os mecanismos. "Nada impede —
esclarece Arnim Lore, diretor da área
externa do BC — que no próximo leilão
as regras sejam modificadas e as bolsas
possam participar dos leilões".

Ressaltando a importância cconômi-
ca do mercado acionário e lembrando
que ele representa 33% do PIB c 38% da
arrecadação total dc imposto de renda.
Carlos Alberto Paes Barreto, diretor da
CVM, que ajudou na elaboração das
regras, argumentou que a participação ou
não das Bolsas nos leilões dependerá da
competitividade entre as conversões que
serão feitas via leilão e as que foram
efetivadas fora dos leilões.

Detalhando as normas das conver-
sões que não necessitam dc leilão, Barre-
to informa que os fundos de conversão
não podem, entre outras coisas, ter mais

que 5% do capital votante de uma empre-
sa e nem mais do que 10% dc seu
patrimônio numa única empresa. A CVM
já aprovou, até agora, 25 fundos e tem
em estudo mais nove. O BC estima que
fora dc leilão existe hoje uma quantia
aproximada de 11 bilhões dc dólares
passíveis dc conversão. Esses recursos
são provenientes dc dívidas do setor
privado que estão por vencer ou depósi-
tos da Resolução 63.

Nas conversões que não necessitam
dc leilão, o investidor recebe a totalidade
de cruzados equivalente ao montante
convertido. O desconto só será feito no
certificado dc registro, que é emitido pelo
Departamento de Fiscalização e Rcgis-
tros de Capitais Estrangeiros do BC. Já
no leilão, ele sofre dois descontos: um no
valor investido e outro no registro.

Segundo o BC. os recursos que neces-
sitam de leilão são aqueles que já estão
cm poder do BC e constituem uma dívida
do próprio governo. A estimativa do
Diretor da Arca Externa do BC é que
exista hoje uma quantia aproximada dc
25 bilhões de dólares que poderão ser
objeto de leilão.

Do volume total de 150 milhões pre-
visto para o primeiro leilão, 75 milhões
de dólares serão destinados às áreas de
incentivos (Sudene. Sudam, Espírito San-
to e Vale do Jequitinhonha) e o restante
livremente leiloado.

Mais Conversão na página 28

Os principais pontos da regulamentação

Os leilões serão abertos a todas as corretoras do país.

O leilão funcionará praticamente igual a um leilão normal de
ações em bolsa.

O Banco Central determinará, em cada leilão, um lote de dólares
(representando créditos de banqueiros estrangeiros passíveis de
leilão) a ser leiloado. O primeiro, que será realizado na Bolsa do Rio
no dia 29 deste mês, será de USS 150 milhões de dólares.

O diretor de pregão, no dia do leilão, apregoará que, a
determinada taxa de desconto (deságio), aceitará ofertas para um
determinado lote de dólares. Vencerá o leilão a corretora que
oferecer o maior deságio.

O Banco Central estabelecerá, por edital, a data, hora e local da
realização de cada leilão.

O edital deverá ser publicado com antecedência de dez dias,
exceto quanto ao primeiro leilão, para o qual o prazo será de cinco
dias.

Autorizada a conversão, o investidor terá 30 dias para levantar os
recursos líquidos (deduzidos os respectivos descontos) junto ao
Banco Central.

Nos leilões, o Banco Central será representado pela bolsa
organizadora.

BID discute

regras para

assembléia
CARACAS — A 29a As-

sembléia Anual dos governa-
dores do Banco Interamerica-
no de Desenvolvimento (BID),
que reunirá, a partir de ama-
nhã, cerca de 2 mil autoridades
financeiras públicas e privadas
de 44 países, teve ontem um
importante encontro prévio, a
portas fechadas e restrito aos
chefes de delegação, para esta-
belecer as regras para as deli-
berações e discussões em pie-
nário e, segundo fontes do
Banco, iniciar as discussões so-
bre o aumento de recursos da
instituição.

Além da posse do novo pre-
sidente do BID, o uruguaio
Enrique Iglesias que substitui o
mexicano Antonio Ortiz Mena,
o grande tema que deverá do-
minar as discussões da 29a As-
sembléia é a exigência dos Es-
tados Unidos de um aumento
de seu poder de veto sobre os
empréstimos do banco como
condição para elevar sua con-
tribuição aos cofres do BID. O
governo americano está dispôs-
to a entrar com um grande
reforço de capital, mas quer
modificar a política de emprés-
timos do BID, condicionando
os créditos a reformas estrutu-
rais nos países tomadores.

Os países endividados lati-
no-americanos são contrários
ao aumento do poder de veto
dos Estados Unidos, temerosos
de que Washington faça exi-
gências drásticas para aprovar
os créditos, a exemplo do que
faz o Fundo Monetário Inter-
nacional. O BID é a maior
fonte de créditos para dois ter
ços dos países da América Lati-
na e a única forma de receber
empréstimos externos para as
dez nações mais pobres do con-
tinente.
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Banco do Estado de São Paulo SA

C.G.C.M.F. n° 61.411.633
Sociedade Aberta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas do Banco do Estado de São Paulo SA, a se reunirem em Assembleias Gerais

Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas conjuntamente no dia 30 de março de 1988, as 16.00 horas,

João Brícola, 32 - 4o andar, nesta Capital, para deliberarem sobre o seguinte:
I - ORDINARIAMENTE;- , .

a) Relatório de Administração, Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício cie Utí/,

b) homologação da destinação do lucro líquido do exercício e da distribuição de dividendos,

c) eleição dos* membros do Conselho Fiscal e fixação de seus honorários, tprmos 
do 

'
d) correcão da expressão monetária do capital social, no montante de Cz$ 

J2-34J-932_676'61' ínnn nn nam
art. 167 da Lei 6.404, de 15-12-1976, aumentando o capital social de Cz$ 5.204.000.000,0^ para
Cz$ 17.547.932.676,61, sem modificação do número de ações representativas do capital.

" " 
afelevacã'o defecapitafsoe iaI de Cz$ 17.547.932.676,61 para Cz$ 23760.000.000,00, P0'l^os

acumulados, no montante de Cz$ 6.212.067.323,39, distnbuindo-se bonificaçao de
cada uma ação que o acionista possuir, na data da Assembleia, fara lus^amais ^ma) 

ÇR 
?Smn nnn S

passando o número de ações representativas do capital social de 3.120.000.000 para 6.240.000.000, sendo

50% ordinárias nominativas e 50% preferenciais nominativas e ao portador;
b) elevação do capital social de Cz$ 23.760.000.000,00 para Cz$ 30.000.000.000,00, com as seguintes

pprQptpríÇt IPPIQ'
valor do aumento. Cz$ 6.240.000.000,00;

lepíSemaç^1L56a<mcÍo|e ações ordinárias nominativas e 1.560.000.000 de ações !j'
nativas e ao portador; passando o número de ações representativas do capital social de 6.2 10.000.000 pa a

9.360.000.000, sendo 50% ordinárias nominativas e 50% preferenciais nominativas e ao portador,

preço: Cz$ 2,00 (dois cruzados) por ação, sem direito aos dividendos do 1o semestre de lObo;

integralizacão: em moeda corrente do Pais; hnnifirarãn-
direito de preferência dos acionistas: 100% sobre as ações possuídas na data da Assembleia, antes da boniticaçao,

c) conseqüente alteração do artigo 5o do Estatuto Social, r™CQihn Ho Administrarão¦ d) homologação da atualização dos níveis de remuneração da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração.

São Paulo, 17 de março de 1988

OTÁVIO CECCATO
Presidente do

Conselho de Administração



JORNAL DO BRASIL
28 ? 1" cadcrno ? domingcy 20/3/88  Economia —

Negócios com conversão informal agitam o mercado

Desde outubro um vendaval co-
mcçou a sacudir a economia brasilei-
ra animando investidores, aguçando
o interesse de corretores c esttmu-
lando a criatividade do mercado: a
conversão informal da dívida exter-
na. Enquanto o Bancó Central per-
dia meses para expedir um projeto
de conversão e outros meses para
marcar a data do primeiro leilão —

que será no próximo dia 29 — o
mercado começou a criartodo o tipo
de atalho para contornar as restri-
ções legais e encontrar brechas na
legislação.

Em sofisticadas operações, ma-
trizes têm investido em suas filiais
através de compras de títulos de
dívidas a vencer e resgatadas junto
aos devedores no Brasil, bancos es-
trangeiros têm aumentado o capital
de suas agências no país, e ainda
especuladores têm se aproveitado do
deságio trazendo os títulos, resgatan-
do com um desconto mínimo e reme-
tendo ao exterior pelo mercado pa-
ralelo do dólar. Ás formas são as
mais variadas, e o volume até agora
desconhecido.

"Já ouvi estimativas que variam
entre um e cinco bilhões de dólares ,
diz Johnny Carioca diretor da área
externa do Multiplic. O advogado
Durval Noronha faz uma estimativa
de 250 milhões de dólares, por mês,
desde outubro, mas atesta que viu
em publicações estrangeiras que o
volume pode ter chegado a USS 5
bilhões de dólares. O presidente de
um banco de médio porte aposta na
cifra de CZS 5,4 bilhões de dólares e
dá o seu testemunho: "Eu já fiz USS
360 milhões de dólares e devo fechar
em breve outro negócio grande". O
Banco Central no entanto só tem
conhecimento de que exatos CZS
211 milhões de dólares foram apaga-
dos dos seus registros e acredita que

esse é o volume do que loi leito de
conversão informal no país nos últi-
mos meses.

"A conversão é o filho pródigo
da crise da dívida", diz Carlos Geral-
do Langoni, ex-presidente do Banco
Central. Um executivo de um grande
banco americano que atua no Brasil
acha que a conversão provocará a
maior mudança já vista no mercado
financeiro do país. Pela via formal o
Banco Central recebeu, no ano pas-
sado, pedidos de conversão de SOO
milhões de dólares, ate 20 de julho.
Conseguiu deliberar sobre magros
200 milhões de dólares. Depois de 20
de julho entraram no guichc do Ban-
co Central pedidos de 1.7 bilhão de
dólares. O Banco Central, na sema-
na passada, determinou que todos
esses pedidos fossem reapresentados
mediante as novas normas.

No mercado informal, algumas
conversões se transformam em in-
vestimentos que aquecem a ccono-
mia paralisada pela pasmaceira da
falta de poupança no país. Outras
são apenas lucros para os mais esper-
tos. No guiché uo Banco Central
ficam presos pedidos de legítimos
interessados em investimentos no
país. Tudo junto prova, na opinião
do diretor cia União de Bancos Suí-
ços, Josef Blaser. "que investir no
país vale a pena". Mesmo que tudo
isto tenha começado, como lembra
Langoni, "no ano da moratória e da
Constituinte".

E por mais uma dessas ironias do
mercado, a conversão, seja qual for
a via, se tornou possível graças à
moratória que aumentou o deságio
dos títulos da dívida c tornou atrati-
vos os negócios da conversão. Por
essa via transversa, o maior proble-
ma nacional, a dívida externa, é hoje
também a maior fonte de negócio no
país.

Intermediário aponta solução

Dívida vira fonte de renda
SÂO 1'AULO — Nos próximos

anos, de acordo com a previsão de um
forte banqueiro americano que atua no
Brasil, vai ocorrer a maior mudança já
vista no mercado financeiro do país. O
agente dessa transformação, segundo es-
te qualificado observador, será a dívida
externa brasileira — descoberta, quem
imaginaria, como fonte de negócios e
lucros."Todo mundo vai passar a usar essa
imensa massa de manobra representada
pelo montante da dívida", prevê o ban-
queiro. Trata-se de um arsenal financeiro
impressionante. Somente este ano vão
vencer 6 bilhões de dólares de dívida já
vencida. Posto a serviço do país, esse
dinheiro poderia ajudar a superar o im-
passe representado pela falta de investi-
mento.

Usá-lo, no entanto, é outra história.
Atualmente, o mercado tem operado de
uma única maneira: trocando títulos a
vencer por quantias equivalentes em cru-
zados. É a chamada conversão informal,
que não passa pelo Banco Central nem
gera registro de capital, que serve de base
ao pagamento de juros e dividendos c
possibilita a repatriação integral depois
de 12 anos.

Como não passa pelo balcão do BC.
esse tipo de negócio não deixa rastro
estatístico, c embora seja perfeitamente
legal, ninguém sabe o montante total das
operações realizadas desde abril do ano
passado, quando se registraram os pri-
meiros negócios desse tipo. "Já ouvi
estimativas que variam entre 1 e 5 bilhões
de dólares", conta Johnny Carioba, dire-
tor da área externa do banco de investi-
mentos Multiplic.

Fora da conversão informal — que
começou quase clandestina e hoje é uma
espécie de misto-quente do mercado fi-
nanceiro — existem apenas expectativas
por longo tempo guardadas em relação às
iniciativas oficiais de conversão. Na se-
mana que passou o governo finalmente
decidiu a data do primeiro leilão de
títulos já vencidos: 29 de março. Enquan-

to a data não chega, o mercado espera
trabalhando."A conversão informal foi
criada pelo imobilismo do governo cm
fazer a conversão formal", resume um
operador independente que atua no mer-
cado financeiro de São Paulo.

Soluções novas — Para este
especialista, as operações de conversão
informal representam um sopro de mo-'
dernidade num mercado que nos últimos
três anos andou paralisado pela ortodoxia
governamental — mais preocupada, se-
gundo ele, em criar regras defensivas do
que em criar soluções. "A criatividade do
mercado está propondo soluções novas e
gerando investimentos novos", diz ele.

Neste cenário, em que jovens execu-
tivos do mercado financeiro atuam como
ágeis centro-avantcs procurando brechas
na legislação para marcar seus gols, o
governo atua como goleiro: tenta evitar,
íiáo os negócios, mas os prejuízos que
uma eventual explosão de base monetária
traria para o país. Teme-se. dentro e fora
do governo, que o processo de trocar
papel por cruzados, sem controle do
Banco Central, vá mandar a inflação de
vez para o espaço. É por isso que alguns
investidores prevêem vida breve para a
conversão informal."É bem possível que o governo inter-
venha nesse mercado", pondera Carioba,
do Multiplic. Para ele, a conversão for-
mal. feita em leilões, pode ser melhor
dirigida, e não apresenta riscos como o
representado pelos bicicletciros — que
fazem a conversão apenas para pegar
dólares e ganhar no paralelo."Enquanto a bicicleta não gera ne-
nhum investimento produtivo, a conver-
são formal é sempre dirigida a uma
aplicação concreta na economia", com-
para Carioba. O diretor do Multiplic,
embora veja utilidade e espaço de merca-
do para conversão informal, teme pela
sua continuidade. "Ela é uma ocorrência
de circunstância. Se os leilões de conver-
são valorizarem os títulos brasileiros, a
operação informal vai desaparecer",
afirma.

Sáo PAULO — A conversão de
dívida externa em capital de risco pela via
informal tem aberto imensa possibilidade
para lucros e centenas de novos negócios
em cima de um papel que, teoricamente,
vale a metade do seu valor de face no
mercado internacional. Mas, além disso,
tem estimulado a criatividade de advoga-
dos, empresários e executivos financeiros
para encontrar soluções de mercado de
forma a converter títulos brasileiros em
investimento interno sem a necessidade
de driblar regras e entraves burocráticos
do Banco Central.

Trata-se, de acordo com um analista
de mercado, de um negócio que envolve
pessoas interessadas cm tirar o máximo
proveito do desconto existente nos títulos
da dívida brasileira no mercado secunda-
rio. O diretor da União de Bancos Suí-
ços, Josef Blaser, por exemplo, afirma

aue 
a compra dos títulos brasileiros com

cságio pelas mütinacionais com subsi-
diárias aqui mostra que o Brasil não vai
desaparecer "c que os investimentos no
país valem a pena".

Perdão — Essa é a operação mais
conhecida: a matriz de um banco credor
empresta USS 100 milhões, por exemplo,
para uma matriz de multinacional quedeseja investir no Brasil, em sua súhsiuiá-
ria. Só que o registro da liberação do
empréstimo é de apenas USS 80 milhões,
para descontar um deságio. mais uma vez
como exemplo, de 20%. Fechado o negó-
cio lá fora. a matriz do banco credor
procura um banco brasileiro que tenha
um título de linha inter bancária (Rcsolu-
ção 63) a vencer no mesmo valor e
propõe o perdão dessa divida em troca de
liberação, em cruzados, de, digamos,
USS §0 milhões para a subsidiária,

Fechado todo o processo, a matriz do
banco informa ao Banco Central o eance-
lamento do título de USS 100 milhões.
No final, o credor perdeu 20 milhões de
dólares, o banco brasileiro ganhou 10
milhões de dólares e a multinacional
ganhou outros 10 milhões de dólares.
Outro processo bastante semelhante é o
do banco credor que vende um título para
uma matriz de multinacional lá fora, com
deságio, e o papel é transferido para a
subsidiária brasileira. Aqui, o título é

trocado por outro a vencer de uma esta-
tal. O título a vencer é trocado por
cruzados no Banco Central e o dinheiro
internalizado na forma de investimento.

Outra variante desse processo é ulili-
zada pelas empresas exportadoras. Essas
empresas suhfaturani as notas de venda
(registram a venda de um produto por um
valor menor que o efetivamente cobrado
do importador) e utilizam o dinheiro que
sobrar para comprar títulos do Brasil com
deságio no mercado secundário. De pos-
se dos títulos, o exportador registra a sua
entrada no Banco Central e recebe em
cruzados muito mais do que efetivamente
foi exportado.

Ao lado desses processos que podem
ser considerados invisíveis, estão as ope-
rações de filiais de bancos estrangeiros no
Brasil que convertem seus próprios tftu-
los para aumentar o seu capital social,
como o Banco de Tokyo e o Banco de
Boston, com USS 25 milhões cada um,
apostando na modernização c ampliação
de atividades, ou em projetos que estão
sendo preparados para entrar nos leilões
formais nas bolsas de valores.

Garimpagcm — A empresa de
consultoria Trcvisan c Associados, de
acordo com seu diretor Humberto Casa-
grande Neto. está na fase de garimpagcm
de projetos para oferecer aos investiga-
dores com interesse no Brasil, aprovei-
tando-se do deságio oferecido. A Trevi-
san atua como intermediária dos proces-
sos e tenta amarrar credores, investidores
com empreendimentos nacionais. A em-
presa atua cm associação com o Grano
Consultoria, do economista e ex-
presidente da Caixa Econômica Estadual
de São Paulo Gilberto Dupas, c a Atlan-
tic Capital, empresa especializada cm
investimentos. Além desse grupo, forma-
do por ex-integrantes do governo, tam-
bém estão no processo o ex-ministro do
Planejamento, João Sayad. o cx-
presidente do Banco Central Fernando
Bracher, que, com dinheiro de conversão
está montando um banco, e outros eco-
nomistas que estiveram cm diferentes
postos em Brasília, como Francisco Vidal
Luna, Pérsio Árida. Hcnri Pltillipe Rei-
chstul, Carlos Geraldo Langoni c André
Lara Resende.
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Usar a Kcsolução 63, orientação para investimento

Investidores

estrangeiros

têm vantagens

Gomprar 
títulos da dívida brasilei-

ra no exterior virou um grande
negócio para os investidores estrangei-
ros. A nova modalidade de investi-
mento vem sendo oferecida por ban-
cos, corretoras e até escritórios de
advocacia procuram informar seus
clientes sobre as vantagens da opera-
ção. Instalado no centro do sistema
nervoso do mercado financeiro norte-
americano, a Wall Street, o escritório
novaiorquino Grant, Herrmann,
Sehvartz & Klinger chegou a enviar
carta à clientela explicando como íun-
ciona a conversão informal com título
brasileiros."Um caminho é comprar um em-
préstimo vencido da Resolução 63",
esclarece a correspondência alertando
que embora os devedores sejam proi-
bidos de pagar cm dólar estão sujeitos
à obrigatoriedade de quitar a dívida
cm cruzados. É o que ocorre na Reso-
lução 63, pela qual os devedores brasi-
leiros depositam o pagamento em cru-
zados em nome dos bancos credores.

Por muitos anos esses depósitos
eram feitos no Banco Central, mas a
remessa do dinheiro ao exterior fica
bloqueada. Agora, os devedores, ao
invés de depositar o pagamento no
BC, começam a utilizar um expediente
legal. Trata-se de uma brecha aberta
pela carta circular n° 5 do BC, que
permite o pagamento da dívida em
cruzados, numa conta-corrente cm no-
me do credor. Essa conta é chamada
de não residente e é através dela que
boa parte das conversões vem sendo
feitas.

É justamente uma operação desse

tipo que o escritório de advocacia de
Nova Iorque descreve a seus ciícntcs.
Um investidor estrangeiro disposto a
investir no Brasil adquire um certifica-
do correspondente a uma parcela da
dívida brasileira que esteja vencendo c
não tenha sido depositada junto ao
BC. Esse título, na verdade um ccrtifi-
cado de crédito, geralmente é adquiri-
do com algum desconto! que varia de
acordo com as condições de mercado.

Em outra ponta, o devedor brasi-
leiro quando sua divida vence deposi-
ta-a na conta de não-residente.

Toda operação pode ser feita de
forma Rasada. Ou seja, o investidor
estrangeiro só deposita os dólares da
compra do certificado da dívida no
banco do exterior no exato momento
cm que o devedor brasileiro efetua o
pagamento no Brasil. Esse processo é
controlado via telefone para evitar o
risco de que uma das partes deixe de
efetuar o depósito.

Em artigo escrito para uma publi-
cação norte-americana denominada
The Bmilians. o advogado Andrew
Klinger explica que "não há restrições
para uso de Cruzados localmente no
Brasil". Ele revela ainda que alguns
clientes têm usado essas transações
para investimentos pessoais como
aquisição de casas e apartamentos. O
importante é que o desconto na hora
de aquisição do certificado da dívida
junto ao credor original seja substan-
ciai. Ou seja, um certificado que re-
presente 10 milhões de dólares com
um desconto de 45% pode ser adquiri-
do por apenas 5 milhões 500 mil dóla-
res. Ocorre que ao receber em cruza-
dos no Brasil o investidor recebe o
equivalente a 10 milhões de dólares ou
um pouco menos caso conceda algum
desconto ao devedor. Mesmo assim
ele ainda sai lucrando pois receberá
em cruzados o equivalente a mais
dólares do que o valor efetivamente
pago no exterior.

Bracher, Sayad e Lara: apostando na conversão

Operação é complexa e muito rentável
P«niimtn il-i .mOfUl* O CflllíVi

Mas aplicador

não está livre

de um prejuízo

A operação é conhecida no merca-
do como bicicleta e pode render

um bom dinheiro. Para isso é preciso,
contudo, que o biciclêtciro tenha sóli-
dos contatos no meio financeiro e
disponibilidade de caixa em moeda
forte — além, é claro, de disposição
para operar na zona cinza do mercado.

Com esses trunfos, ele pode con-
seguir no exterior um papel ruim (um
título da dívida brasileira negociado
por dois terços do seu valor de face,
por exemplo), trocá-lo no Brasil com
deságio menor por uma boa quantia
em moeda fraca (cruzados) c, final-
mente, comprar com os cruzados uma

quantidade dc dólares no mercado
paralelo maior do que a usada para
comprar o título original. Esta é a
esperteza que leva o nome de bici-
clcta.

Em que volume ela participa do
mercado informal de conversão da
dívida — no qual se trocam títulos em
dólares a vencer por quantias equiva-
lentes em cruzados — ninguém sabe.
Suspeita-se contudo que os biciclejei-
ros estariam por trás da valorização do
dólar nò bláck, que nos últimos 30 dias
subiu 29%.

"Estão exagerando a influência da
conversão sobre o mercado de dólares
paralelo", rebate um ativo operador
independente do mercado de conver-
sões. Ele acena com dois argumentos.
O primeiro é que o black, cotado com
um ágio de 32% em relaçao ao cambio
oficial, não está exageradamente alto,

tendo cm vista o instável conjunto da
economia do país.

Outro argumento é que o mercado
de títulos c sensivelmente auto-
regulado. A existência de bicicletei-
ros. afirma, depende da manutenção
de fortes deságios no mercado sleun-
dário (ou informal) de papéis (da
ordem de 35%) conjugada com um
baixo deságio na troca do titulo por
cruzados. Qualquer variação nos ter-
mos da equação pode esvaziar o inte-
resse pela operação.

Com números, este raciocínio fica
mais transparente. Suponha-se um bi-
ciclctciro que comprou no exterior um
título brasileiro de um milhão de dóla-
res com 3590 de deságio. Pagou, por-
tanto. 650 mil dólares por um papel
que no Brasil vale uni milhão de
dólares. Na hora de receber em cruza-
dos, porém, o devedor diz que paga

900 mil dó-apenas o equivalente
lares.

O biciclêtciro faz as contas, e
topa. Afinal, ele pagou 650 mil dólares
e vai receber em cruzados o eqüivaleu-
te a 900 mil: exatos 97.2 milhões de
cruzados. De posse desse dinheiro, ao
contrário do operador convencional, o
biciclêtciro não corre ao black e com-
pra os 97,2 milhões de cruzados em
dólares do paralelo. Dessa forma con-
segue 6S4 mil dólares — 34 mil dólares
a mais do que os 650 mil que ele havia
gasto no título brasileiro.

Para que a mágica desvaneça, po-
rém, basta que o devedor brasileiro
passe a exigir, por exemplo, um desá-
gio igual ou superior a 15%. Com
esses percentuais — abaixo dos quais
os grandes devedores estatui.-, já não
fecham negócios —. os lucros do bici-
cleteiw se transformariam em um pre-
juízo de mil dólares.

BC prevê grande redução Clientes mostram interesse

Pela primeira vez o Brasil enga-
*"u marcha-à-ré na dívida: este ano o

lis deve reduzir cerca de USS 1,8
lhão do débito de USS 67 bilhões
>m os bancos privados, de acordo

com as estimativas do Banco Cen-
trai. Essa inversão no comportamen-
to da dívida ocorrerá em função da
conversão da dívida externa em in-
vestimento, via leilão na Bolsa de
Valores, pela conversão direta com
base na resolução 1.125 do BC, e
pelo cancelamento dos registros da
dívida através do pagamento dos
credores em cruzados.

Desde 20 de julho do ano passa-
do, quando o Banco Central suspen-
deu as conversões pela resolução
1.125 para aguardar as novas regras
de conversão, os credores externos e
os devedores brasileiros encontra-
ram nova forma de cancelar sua
dívida: o pagamento em cruzados,
ou como se denominou este tipo de
operação, pela 

"conversão infor-
mal". Os números do BC indicam
que, de agosto do ano passado a
fevereiro deste ano, USi 211 mi-
lhões em dívida tiveram seus regis-
tros cancelados no Banco Central o
que significa a ocorrência de paga-
mentos em cruzados nesse valor. Os
funcionários da área externa do BC,
no entanto, acreditam que até o mês
de março esse volume deve ter au-
mentado para cerca de USS 300
milhões.

Até o final do ano, o Banco
Central estima que devem ser cance-
lados os registros da dívida em torno
de USS 400 milhões. Já pela conver-
são através das bolsas de valores,
cujo primeiro leilão será realizado

no dia 29 de março, na Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro, a expec-
tativa é de que sejam convertidos
cerca de USS 800 milhões, além de
USS 600 milhões que devem ser
convertidos pela resolução 1.125,
que são aqueles pedidos ciue foram
feitos antes do dia 20 de julno do ano
passado, e que já estavam na fila.

O advogado Durval Noronha, da
Noronha Advogados, escritório com
representações em São Paulo, Rio
de Janeiro, Brasília e Miami, diz que
publicações internacionais revelaram
que a dívida brasileira reduziu-se em
USS 5 bilhões, somente por conta
desse negócio, que encerra variadas
e criativas alternativas de operação.

O mecanismo utilizado com
maior freqüência pela Noronha Ad-
vogados, para os clientes interessa-
dos no negócio, é a exploração do
mercado de eurocruzados, recente-
mente descoberto como fonte de
liquidez para várias formas de invés-
timento e negócios. O processo de
conversão utiliza títulos em venci-
mentos de operações 4131 (emprésti-
mo direto) e 63 (linhas interbancá-
rias).

O banco credor repassa os direi-
tos dos títulos em vencimento para
uma multinacional com subsidiária
no Brasil, ou seja, vende o crédito
para esta empresa interessada em
investir no país. O banco devedor (se
for título cie operação 63) ou a em-
presa em débito (no caso de linha
4131) paga à matriz da multinacional
em cruzados no mercado de eurocru-
zados. Assina-se uma espécie de
contrato estabelecendo os valores de
cessão, taxas e deságio.

Pela sala de Johnny Carioba, diretor
da área externa do banco de investimen-
tos Multiplic em São Paulo, tem passado,
nos últimos meses, uma grande variedade
de pessoas interessadas em discutir a
conversão da dívida externa brasileira. A
maioria dessas pessoas é de empresários
nacionais em busca de sócios estrangeiros
para seus negócios. Outras são banquei-
ros estrangeiros procurando um negócio
no qual possam aplicar seus títulos cón-
vertidos em cruzados. Umas poucas são
representantes de empresas brasileiras
tentando trazer do exterior, legalmente,
através da conversão informal, dólares
ganhos em operações no exterior."Para cada uma delas há uma solução
de mercado apropriada", diz Carioba. Os
empresários nacionais, boa parte das
multinacionais e os bancos interessados
em transformar seus créditos em investi-

São PaulcMurilo Mendes

Carioba: para cada cliente
uma solução própria

mentos buscam a conversão formal —
que poderá ser feita em leilão a partir do
final deste mês ou diretamente com o
Banco Central, sem pagamento de desá-
gio, para os privilegiados que entraram
com seus pedidos até o mês de julho."Quem pode esperar pelo leilão e
precisa do registro de capital no Banco
Central opta por esse tipo de conversão",
explica o diretor da Multiplic. O registro

que não existe na conversão informal
permite remessa de lucros e dividen-

dos sobre o capital aplicado e até mesmo
a sua repatriação total depois de 12 anos.
Os bancos que querem manter seus invés-
timentos no Brasil e as grandes corpora-
ções multinacionais (cuja contabilidade
geralmente é bastante conservadora) não
abrem mão dessas salvaguardas.

Há, porém, interesses que a conver-
são informal, por sua rapidez e margem
de ganho, atende melhor. E o caso da-
quelas empresas — nacionais ou multis,
mas predominantemente multis — que
têm dólares no exterior e padecem de
falta de liquidez ditada pelas elevadas
taxas de juros no Brasil. Para essas, a
conversão informal é mais rápida e paga
mais que o câmbio oficial, sem os riscos
do paralelo.

Um banqueiro estrangeiro sediado
em São Paulo, que já fez mais de uma
centena de operações de conversão, lem-
bra que há alguns tipos de atividades
(como as desenvolvidas por equipes de
filmagens estrangeiras) que não necessi-
tam de fixação de capital, apenas de
cruzados para gastos de curto prazo.
Nestes casos, se recorre à conversão
informal. Ela funciona também como
uma passagem segura para as pessoas
jurídicas que, através dela, podem trazer
legalmente seus dólares do exterior. Pelo
paralelo, eles gerariam mais cruzados,
mas seriam ilegais.

Deságio garante o lucro

¦André Montòro cional

O mercado fi-
nanceiro teve opor-
tunidade de mos-
trar sua capacidade
criativa desde que
foi descoberto o fi-
lão da conversão in-
formal de dívida.
Muitas instituições
de médio e grande
porte, nacionais e
estrangeiras, vêm
concentrando suas
atividades, desde
outubro, na tarefa
de casar as pontas da operação (o investi-
dor estrangeiro e o devedor brasileiro) e
equacionar taxas de deságio que garan-
tam a lucratividade do negócio.

O deságio, aliás, é o fator determi-
nante para a rentabilidade da operação,
mas muitas empresas brasileiras realiza-
ram a conversão sem se beneficiar de
taxas vantajosas. O complicado casamcn-
to das taxas de deságio aumenta a com-
plexidade das operações, que variam caso
a caso, Na pressa e na euforia, não foram
poucos os casos de empresas brasileiras
que pagaram sua parcela de dívida vin-
cenda com taxas muito reduzidas de de-
ságio.

A entrada de estatais e devedoras de
porte como o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES), Petrobrás c Vale do rio Doce
no mercado de conversão informal foi
determinante para melhorar o nível de
deságio em favor do lado brasileiro da
operação, segundo o vice-presidente do
BNDES, André Franco Montoro Filho.

O caráter da operação é absoluta-
mente legal, mas seu incremento só foi
possível graças à magnitude do deságio

que os certificados da dívida brasileira £
alcançaram no exterior. Assim avalia o j
economista e ex-presidente do Banco
Central, Carlos Geraldo Langoni, para
quem o mercado informal permitirá um
montante de conversão da ordem de 600 3
milhões de dólares por ano.

O aspecto legal que permite essas ••
operações no Brasil é apontado pelo ¦;
advogado Guilherme Stüssi Nebes, com |
uma revelação aparentemente simples: •
"Sempre foi permitido o pagamento da Jjdívida externa brasileira em moeda na- j

só que isso nunca interessou aos j
credores". Assim, os devedores brasilei- jj
ros não tinham outra alternativa a não ser í
depositar seus pagamentos no Banco
Central, que bloqueava a remessa de <
dólares ao exterior mas mantinha o depó- j
sito em nome dos credores.

Agora tudo mudou. O credor, que
não consegue mesmo receber os dólares
da amortização do principal da divida
prefere vender seus certificados de crédi-
to a um preço mais baixo que o valor de
face. Ao investidor que adquire esses
títulos interessa receber em cruzados uma
quantia que eqüivale a mais dólares do
que ele efetivamente pagou no exterior.

O que os estrangeiros fazem com os
cruzados que recebem no Brasil é uma
etapa posterior à conversão. Esse dinhei-
ro pode ir para qualquer lugar, inclusive
para fora do país, através do mercado
paralelo, embora essa operação só seja
vantajosa se a diferença para a cotação
oficial não for muito elevada.

Reportagem de: Ivan Martins e Nllton Horlta
(São Paulo) Míriam Leitão e Regina Perez

(Hlo) Consuelo Dieguez (Brasília)
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Dívida de US$ 11 bilhões leva campo à inadimplêncià

*• A impressão 6 de sc rever um filme que
já passou. Novamente, os agricultores de
Norte ao Sul — que em conjunto, pelos
cálculos da Sociedade Rural Brasileira,
devem US$ II bilhões (ou 10% da dívida
externa) a bancos, fornecedores e até a
agiotas — voltam a se mobilizar não mais
contra as taxas de juros, mas contra um
novo vilão que os ameaça com a inadim-
plcncia: a correção monetária plena.

"É preciso que o governo resolva aca-
bar de vez com a inflação, pois 6 óbvio que
o nosso problema não é a correção morte;
'tária, mas sim a elevação exagerada de
preços dos produtos, serviços e tarifas
públicas", observa Flávio Teíles de Mcnc-
zes, presidente da SRB, "Se a inflação nao
fosse elevada, todos poderiam pagar suas
dívidas tranqüilamente, c ninguém recla-
maria."

, Quando os agricultores contraíram os
empréstimos para realizar o plantio, a taxa
de inflação era 3,05%, contida pelo Plano
•Bresser. Hoje, já beira os 18%. Quer
•dizer, mesmo que possam quitar antecipa-
Mmente a dívida, pagarão quase 124%
Smais (a inflação acumulada entre julho/87
Jc. fevereiro/88), além de 7% de juros ao
•ano.

Na guerra contra a correção, eles têm
apoio ilas associações de classe — federa-
çoes da agricultura c sindicatos de produto-
res c trabalhadores rurais. "Nossa orienta-
çáo c não pagar. Não que o agricultor não
queira, mas porque não tem como pagar",
admite Sebastião Menezes, diretor da Fe-
deração dos Trabalhadores na Agricultura
do Rio Grande do Norte.

"Vamos entupir os cartórios", prevê
José Natalício de Pinho, presidente do
Sindicato Rural de Sabinónolis, na região
do Alto do Rio Doce, em Minas, que vem
liderando os fazendeiros mineiros em um
movimento de moratória. O protesto espa-
lhou pela região e hoje envolve cerca de
quatro mil produtores rurais com uma
dívida total de CZ$ 8 bilhões.

O recurso à Justiça vem dando resulta-
do em Minas. Segundo Waldemar Pimenta
Figueiredo, chefe do Departamento Jurídi-
co da Federação da Agricultura do estado,
existem pelo menos dois precedentes. Juí-
zes das comarcas de Minas Novas c Capeli-
nha, ambas no Vale do Jcquitinhónha,
concederam concordata preventiva a dois
cafeicultorcs que deviam, juntos, CZ$ 10
milhões a bancos.

i.
V

Agricultores se mobilizam e protestam™..;, 
<lr> 7ol nn nnn A Federação cal- No dia 12 dc fevereiro, cerca de mil peque

íios produtores rurais de Caicó (RN) realizaram
•Um protesto em frente à agência local do Banco
üo Brasil contra a cobrança da correção monetá-
ÍHa plena que incide sobre os empréstimos agrj-
colas. Foi o primeiro ato público de uma mobili-
Jtqção que vem se alastrando pelo Rio Grande
Bo Norte c outros estados. _ ....• "Tá todo mundo devendo e não tem dinhet-'fo 

para pagar porque esta correção monetária
plena está levando os produtores à falência",
explica Cristino Jcrônimo da Silva, presidente
tio Sindicato Rural de Trabalhadores de Caicó.
''Não queremos enganar o governo, mas tam-
Jiém não queremos ser enganados. Acho uma
tristeza fazer uma política dessas",
ti Cristino c outras lideranças rurais cm todo o
país vêm agindo como condenadores desses
protestos, que no Alto do Rio Doce. cm Minas,
tomou o nome de moratória, formalizada cm
documento escrito, entregue aos gerentes das
Agências bancárias da região. "Vencida a dívida,
e não paga. faremos cobrança judicial", reagiu a
^ufferintendente da carteira agrícola e industrial
da Minascaixã, Maria Celeste Gomes César
Vieira. . ...A inadimplência chegou ao campo e milha-
res dc pequenos agricultores, desesperados com
'os empréstimos contraídos para pagamento com

correção monetária mais juros de 7% ao ano,
estão se desfazendo dc máquinas, casas, terras e
animais e promovendo manifestações que in-
clucm o bloqueio do acesso às agências banca-
rias e dc vias públicas.

A Federação dos Trabalhadores na Agricul-
tura, segundo seu presidente, Plínio Hentz, está
convocando os 507 mil minifundiários do estado
para o D/a do Alerta na segunda-feira 28, que
incluirá o bloqueio de agências bancárias e de
rodovias, passeatas c outros atos públicos."A recessão está chegando a galope ao
campo", afirma Antonio Augusto Aquini, dire-
tor-secrctário da Federação dos Agricultores de
Santa Catarina, apontando a distorção entre os
custos de produção c os encargos financeiros:
"O Valor Básico de Custeio, por ser baixo,
obriga os produtores a recorrerem aos créditos
complemcntares a juros de marcado. Isso c legal
para os produtores, que são descapitalizados,
vendo dinheiro no máximo duas vezes por ano ,
completa.

Em Pinhalzinho, município com 10 mil habi-
tantes no Extrcmo-Ocste de Santa Catarina, as
rádios da região estão cheias de anúncios ofere-
ccndo propriedades rurais a preços irrisórios. A
crise é mais grave entre os suinocultores, mas os
plantadores de milho e arroz também vêm sendo
atingidos.
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j Exmo. Sr.Presidente da República
Exmo. Sr. Ministro da Previdência
Exmo. Sr. Ministro da Saúde
Presidente do INAMPS e Secretários de Saúde

Os nefrologistas do Brasil, cônscios de suas responsabilidades frente ao aten-
I dimento da numerosa e sofredora população de pacientes portadores de Insufi-

| ciência Renal Crônica, portanto, dependentes de rins artificiais, vêm se dirigir às

j autoridades e a população em geral para expor:

01 - Que o sistema de atendimento encontra-se absolutamente inadimplente,!

| obsoleto e sem condições de prosseguir seu trabalho qualificadamente. I

12- Que ocorre uma debandada dos profissionais de enfermagem especializa-1
dos, em decorrência dos baixos salários e da alta carga de trabalho el

responsabilidade. I
13- Que os médicos nefrologistas, cuja especialização requer não menos que

cinco anos para sua habilitação, vêm recebendo remuneração inferiori

àquela recebida por médicos recém formados em início de carreira no
Serviço Público.

14 Que os médicos especialistas vêm abandonando o trabalho nas Unidades de
Diálise, devido à baixa remuneração.

B 5 Que os equipamentos usados em nosso país encontram-se absolutamente
caducos e ineficientes para suas funções. [

B6- Que apesar da absoluta incapacidade de funcionamento do Sistema, as

Unidades continuam funcionando, apenas pela responsabilidade que tem

com a vida dos pacientes.

HExmas. Autoridades

|| Será praticamente impossível continuar funcionando, caso não haja um socorro

H financeiro imediato e urgente para o Sistema no seu conjunto, o que só poderá
ser feito pelo poder público, já que várias Unidades já vêm encerrando suas

H atividades. ,
Como responsáveis diretos pelo atendimento dos pacientes renais e a beira de

ti um colapso eminente dos Serviços, sentimo-nos na obrigação de a todos alertar
H neste momento de extrema gravidade sobretudo, porque a vida humana não tem

preço. ... ...
HAos pacientes e famili&res enfatizamos que jamais deixaremos de atende-los
|1 com nossos recursos, pois nossa profissão de fé assim o exige.
Bj Entretanto adiantamos que, este atendimento é cada vez mais precário por
H razões alheias à nossa vontade.
j| Acudam-nos por favor, pois estamos exauridos e cansados de bater de porta em

[I Porta-

SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA.

A Federação catarinense recomenda aos
agropecuaristas que fujam do crédito rural e não
penhorem suas propriedades. Mesmo que isso
signifique reduzir a produção. O Banco do
Brasil, "ironicamente", segundo Antonio Au-
gusto Aquini, é o líder dos credores de 253 mil
produtores de Santa Catarina.

"Em Riachão do Dantas, ao sul dc Aracaju,
o Banco do Brasil está procurando compradores
para as pequenas propriedades hipotccadcas e
seus donos não tem condições dc pagar a dívida
por causa da seca", denuncia o deputado esta-
dual Jcrônimo Reis (PFL), que apresentou na
Assembléia Legislativa de Sergipe requerimento
pedindo ao governo a ampliação das medidas de
crédito para áreas atingidas pela estiagem.

Também no Espírito Santo, o BB está entre
os maiores credores, seguido pelos bancos Na-
cional e Mercantil dc São Paulo. Os agricultores
mais atingidos são os que apanharam financia-
mento para plantar arroz, feijão e milho.

Um fazendeiro capixaba, Inácio Roldo, que
possui 400 alqueires no Norte do estado onde
cria três mil reses e tem uma dívida de CZ$ 8
milhões com o Banco dc Crédito Nacional.
Revoltado, Roldo enviou telex ao presidente
José Sarncy relatando suas dificuldades c res-
ponsabilizando diretamente o governo.

Mineiros apelam

para concordata
A maioria dos 600 mil fazendeiros mineiros

endividados com os bancos poderá tentar a saída
proposta pela Federação da Agricultura de Mi-
nas e entrar na Justiça com pedidos de concorda-
ta preventiva por dois anos. No entender do
Departamento Jurídico da Faemg, qualquer um
com registro de produtor rural pode conseguir o
benefício da Lei de Falências e Concordatas,
que prevê juros de apenas 0,5% ao mês, sem
correção monetária.

"Hoje não devo nada a banco algum, mas
também não produzo praticamente nada", lasti-
ma Cezar Maunier, presidente da Cooperativa
dos Cafeicultorcs dc Capclinha (MG). Em 1982,
ele era dono dc 1 milhão 500 mil covas dc café
plantadas c hoje tem apenas 70 mil. O resto
vendeu a preço vil pra escapar à inadimplência.

Do outro lado da fronteira estadual, cm São
Paulo, os agricultores vêm tentando acordos
amigáveis c a prorrogação dos prazos pelos
bancos. Mas agora em abril começam a vencer
as parcelas dos empréstimos feitos para o plantio
da safra que está sendo colhida e a situação pode
se agravar caso o ministro Maílson da Nóbrega
não cumpra promessa feita à Frente Ampla da
Agricultura na semana passada.

"Ele nos garantiu que ainda este mês o
governo vai liberar cerca de CZ$ 29 bilhões para
a agricultura, o que é apenas uma parte dos CZ$
190 bilhões previstos no Orçamento da União
para o setor", conta Flávio Telles dc Menezes da
Sociedade Rural Brasileira. Esses recursos serão
destinados ao financiamento da comercialização
da safra.

Na Espera — No Mato Grosso, onde os
produtores ainda estão mais preocupados com a
colheita, "está todo mundo esperando a recupe-
ração dos preços mínimos", revela Adroaldo
Gatto, proprietário de 1 mil 200 hectares de
soja, arroz c milho na região dc Rondonópolis,
ao sul de Cuiabá, lembrando que os custos dc
produção aumentaram 430%.

Sc a política financeira continuar a mesma,
poderá sc repetir o fenômeno observado no ano
passado. Levantamento feito pela Organização
das Cooperativas dc Mato Grosso (Ocemat)
indicou que cm junho de 87 cerca dc 30% dos
produtores não estavam preparando a terra para
plantio por falta de recursos e outros 30%
estavam inadimplentes.

Em Rondônia, no mês passado 20 famílias
abandonaram seus lotes no Projeto de Assenta-
mento Paulo de Assis Ribeiro, em Colorado do
Oeste, após vendê-los para pagar dívidas, con-
traídas com o Banco do Brasil c com o Banco do
Estado em outubro dc 1986. Quando foram
pagá-las cm julho de 1987, cada CZ$ 100 mil
emprestados haviam sc transformado em débito
de CZ$ 400 mil.

Na mesma época, o cearense José Luis
Nascimento, dono de 100 hectares em Quixadá
(CE), também pediu CZ$ 100 mil ao BB para
compra dez cabeças de gado. Depois dc saber há
dias quanto soma sua dívida hoje, concluiu que
terá de vender a terra para quitá-la, o que não
acha justo.

"O governo criou uma situação de desespe-
ro para quem tomou empréstimo para aplicar no
campo. Por isso é que estamos recomendando
aos produtores que não paguem seus débitos
com bancos até que seja feito um acordo com o
governo", diz Luiz Alberto Falcão, presidente
do Sindicato Rural dc Feira de Santana (BA)."Só um maluco vai meter a mão no dinheiro do
banco para jogar na roça", completa Antonio
Almeida, dono de 1 mil 500 hectares na região.
"Antes, o sujeito com 20, 30 bois comprava um
automóvel. Hoje, é preciso uma grande
boiada".

Bresser acabou

com subsídios e

criou a correção

Em 
julho passado, dias após divulgar seu

Plano dc Estabilização macroeconômica, o
ministro Bresser Pereira anunciou o fim do
subsídio ao credito agrícola. Desde então, os
produtores teriam dc pagar juros de 7% a 9% ao
ano. mais correção monetária. Os bancos, por
sua vez, deveriam destinar 20%. 40% e 60%
(dependendo do porte) de seus depósitos à vista
ao crédito rural.

Como na época o índice de inflação baixara
— 3,057c cm julho — e as promessas eram dc
que continuaria baixo ao infinito, o governo
procurou convencer os agricultores de que tudo
ficaria na mesma. Além disso, decretou anistia
para as dívidas contraídas antes do Plano Cruza-

do (fevereiro dc 1986). isentando-as dc correção
até 2S dc fevereiro de 1987.

E mais: os empréstimos feitos entre 28 de
fevereiro dc 1987 até I" dc julho teriam suas
taxas repactuadas com prorrogação dos prazos
dc pagamento após análise caso a caso. Para os
pequenos e miniprodutores. a prorrogação seria
dc até quatro anos com dois de carência; os
demais teriam até três anos para fazer o paga-
mento. mais um dc carência.

Os empréstimos contraídos durante o Pia-
no Cruzado — 28/286 a 28/2/87 — ficariam
isentos de correção monetária até 31 dc dezem-
bro dc 87 para os produtores nordestinos e do
Vale do Jcquitinhónha (MG) c ate 30 de junho
dc 87. das demais regiões. Depois desses prazos,'
seria cobrada correção monetária c juros de 6%
ao ano sobre esses empréstimos.

Governo vai esperar para ver

BRASÍLIA — O governo vai esperar para ver a
real extensão das dificuldades alegadas por agricultores
c produtores para quitar suas dívidas com os bancos. O
assessor especial do ministro Íris Rezende, Bcnjamin
Martinez, não acredita na inadimplência. Já o diretor
de crédito rural do Banco do Brasil, Sebastião Rodri-
gues, prefere aguardar a comercialização da safra (ate
julho) para identificar quais os setores que realmente
precisarão dc subsídio, ou seja, isenção da correção
monetária sobre a dívida. Segundo Rodrigues, grande
parte destes débitos jã foi prorrogada.

Para explicar sua incredulidade. Martinez apre-
senta números. Ao se comparar as áreas plantadas de
1987 c 1988, afirma, verifica-se uma queda de 2%,
número que prefere desprezar por ser insignificante.
"A safra está sendo colhida e apresenta ótima produti-
vidade", diz, ressaltando que os preços mínimos fixa-
dos pelo governo permitem ganhos reais acima do
conseguido na safra passada.— A inadimplência, a princípio, não é verdadeira

conclui Martinez. Segundo cie, o credito rural para
custeio caiu 15% cm termos reais e toda a demanda foi
atendida pelo governo. Isso indica que muitos agríeul-
tores passaram a plantar com recursos próprios. Desta
forma, a concessão de subsídio para os inadimplentes
seria injusta c estimularia o endividamento como um
bom negócio. ~

Atualmente a taxa de inadimplência do credito
rural do Banco do Brasil é de 3 a 3,5%, percentual
considerado normal pelo diretor da carteira, Sebast$o
Rodrigues. Esta taxa. no entanto, poderá crescer caio
algumas lavouras não propiciem boa renda frente-à
escalada inflacionária. Martinez, no entanto, lembra
que os preços mínimos não estão congelados e terão
correção monetária até julho, quando termina a comer-
cialização da safra de verão.

A comercialização, frisa Sebastião Rodrigues, é
que servirá de parâmetro para definir a concessão ou
não dc subsídio aos produtores endividados.

Como evitar as arapucas

"A 
gente tem que

ser economista

desabafa agricultor

^*1 URITIBA — "Agora, além de agricultor, a
gente tem que ser economista, conhecer a

origem dos recursos que se toma emprestado c se
precaver contra arapucas". O desabafo do agrieul-
tor Wilson Baggio, de Cornélio Procópio, no Norte
do Paraná, poderia ser de qualquer produtor rural
do país. Afinal, foram poucos os que não fizeram
empréstimos durante o Plano Cruzado e igualmente
poucos os que sabiam exatamente de qual linha de
crédito era o dinheiro oferecido insistentemente
pelos gerentes de bancos.

Baggio é um exemplo do que a falta de
informação ao agricultor causou. Foi financiado
pelo Pronagri, linha cspecífica do Banco Central,
com recursos oriundos do Banco Mundial para
aplicação na agroindústria, mas largamente aplica-
da à agricultura, principalmente para financiamento
de máquinas e implementos agrícolas.

— Quando o governo finalmente concordou
que os créditos feitos entre 28 de fevereiro de 86 e
junho dc 87 não fossem corrigidos, achei que estava
tudo certo. Só mais tarde vim a saber que apenas os
créditos feitos com verba do MCR-18 (Manual de
Crédito Rural 18), obrigatoriamente dirigida pelo
banco à agricultura, foram isentos de correção.
Outros créditos feitos a partir do MCR 37 ou do
Pronagri, embora nos tenham sido oferecidos como
crédito rural sem nenhuma explicação a mais,
continuaram com a correção —, queixa-se Baggio.

Com a diferença de tratamento, conta Baggio,
ocorreram situações curiosas: "Tem agricultor que

comprou duas máquinas naquela época com dinhei-
ro vindo de dois tipos de linhas. No fim das contas,
uma saiu infinitas vezes mais cara, porque a corre-
ção continua correndo. Hoje "observe", se for feita
a conta, uma máquina nova está mais barato do que
a que foi financiada pelo Pronagri na época do-
Cruzado, mesmo considerando que a linha de
crédito financiava apenas 66% da máquina.

O agricultor não revela quanto pediu empres-
tado nem o montante de sua dívida hoje. Como,
outros cem agricultores do Paraná, ele conseguiu
liminar na Justiça sustando temporariamente a
correção, mas ainda espera a decisão final.

Wilson Baccio acusa os bancos de o terem
levado a esta situação e o governo federal dc
omissão. "Para fazer um financiamento, nos apre-,
sentam um contrato comprido, com letras miúdas^
nas costas, que exigem lupa para ler. e que pratica-K |mente prevê nosso enforcamento", acusa. Quanto-íg
ao governo, diz que não entende porque até agoraj í
não foi decretada a isonomia entre os créditos paras- >
a agricultura no período do Cruzado". ^ |

Crise Não foi só a correção monetária dosjj ^
créditos do Cruzado que determinou a maior crise-; jda história da agricultura brasileira. Segundo o^«
assessor jurídico da Federação da Agricultura do •, 5
Paraná (Faep), Harry Françoia, a defasagem dpsfl «
preços mínimos em relação à correção dos emprésti-J; ¦
mos tomados está levando muitos agricultores àiç í j
falência. "1 <!

Os preços estão sendo calculados com base nogj
1PP — índice de Preços Pagos — e os empréstimos*, >,
com base na OTN. Com isto, produtos como o~j jmilho têm hoje uma defasagem entre o preço de». \
custo e o preço mínimo de 40%. A batata, porém, ég !
o caso mais grave e gerou diversos protestos. Com» > |
um preço de custo de CZ$ 500, ela foi comercializa-sj {3
da nesta última safra a CZ$ 100 a saca. ; ;

4s linhas mestras do crédito rural

BRASÍLIA — O crédito rural é composto por três
linhas mestras de financiamento: investimento, custeio
e comercialização da safra. Todos os bancos do sistema
financeiro nacional, inclusive o Banco do Brasil, são
obrigados a destinar 30% de seus depósitos para o
crédito rural — contando também os depósitos cm
cadernetas de poupança. Estes empréstimos têm as
taxas de juros fixadas pelo governo.

Os bancos que não trabalham com carteira rural
têm que repassar os recursos por outro agente financei-
ro ou depositá-los no Banco Central. Da mesma forma,
o banco que não quiser arriscar seus recursos terá que
depositar o valor equivalente no Banco Central, com
baixa remuneração.

Caso a demanda esteja aquecida, um agem®
financeiro pode extrapolar o limite obrigatório p^%
crédito rural c usar recursos próprios para financiar 9Í;
produtores. A diferença é que as taxas dc juros !&Sjj
fixadas pelo próprio banco. Foi neste barco que váríbff
agricultores embarcaram — particularmente os afia
cultores — durante o Plano Cruzado, quando os jutjjsS
estavam baixos e o consumo estimulado.

Há ainda os recursos oficiais repassados. _ ...a Cl Mna.n fírt'in/*,n t,, ,ln t il
governo
safra

110 aos agentes financeiros para financiamento tkfr
O assessor especial do Ministério da Agricultura,^

Benjamin Martinez, revela que dois diretores de bán-&
cos privados o informaram que para esta safra dirigir 4tjt>
ao crédito apenas a parcela de recursos obrigatória.,,.

Reportagem de: Marco Antonio Antunes (S. Paulo); Nairo
Almeri (Bolo Horizonte); Happy Carvalho (Porto Alegre), Carlos
Steqomann (Florianópolis); Luciano Herbert (Natal); Tinho Cos-
la Marques (Cuiabá); Luis Roberto da Cruz (Porto Velho);
Rogério Medeiros (Vitória); Adiborto do Souza (Aracaju); Jallton
Batista (Feira do Santana, BA); Paulo Ernesto (Fortaleza):
Martha Feldens (Curitiba) e Chico Mendonça (Brasília)

INTENSIVO PARA 0 CONCURSO DA POLÍCIA CIVIL
Estude com a melhor equipe da cidade. A Degrau Cultural esli formando turmas Intensivas especiais paia Detetive e Escrevente. E atenção: mscnçto
serão apertas nos pni.imos dias. Nâo perca tempo. Informações, matrículas e apostilas: Contrai dei ConcursMffllinJ Cultural. CENTRO — (Fraca
Mahatma Gandhi. 2/2° andar * Cinelíndia) MEIER - (Rua Oldegard Sapucaia. 9 Sr. Renato) MAOTEIRA (Shopping Tem-ludo, (Mofe 18 Sr
Nivaldo) CAXIAS — (Rua Maiquês de Herval, 1.160 * Sr. Bira) S«(J GOiíÇALO — (Rua Teliciano Sodré, 141.4 andar Tema — Prol, José Carlos) CAMPOS
— (Rua Baião de Cotegipe, 86/5" andar — Prot. Pessanha).
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Desvio de divisas implica diretor do Banco Central
Sflo Paulo — Vldnl Cavnlcnnli/Acjôncln Folhas M.

Maurício Corrêa

BRASÍLIA — O Banco Central esta
numa situação insólita. Arnim Lore, em-
possandS há duas semanas no cargo de
diretor da Área Externa do BC e, como
tal, agora o novo guardião das reservas
cambiais do país, estã envolvido numa
investigação interna do próprio Banco
Central (juntamente com dirigentes de
vários bancos, inclusive o Banco do Bra-
sil), por irregularidades cambiais prática-
das pela empresa gaúcha Farol, que resul-
taram no desvio de divisas da ordem de
US$ 14 milhões 535 mil.

Lore. na época (o processo se arrasta
na burocracia do BC há três anos), era
diretor do Unibaneo, que abriu uma conta
na agência de Nova Iorque, através da
qual uma subsidiária da companhia gaú-
lha, a Farol Caytnan Ltd, concentrou as
irregularidades. O processo, no Banco
Central, tem mais de 1 mil 200 folhas e,
segundo a sindicância aberta pelos audito-
res "os bancos envolvidos não podem ser
considerados como vítimas da Farol". O
relatório do Departamento de Câmbio diz
claramente que "os bancos foram negli-
gentes" e que suas dependências no exte-
jipr causaram "resultados nocivos ao

Miís".
, Surpresa — A indicação de Ar-

,-^im Lore causou uma dupla surpresa
dntre funcionários graduados do Banco
Central. Além de substituir aquele que
era o diretor mais estável na instituição,
Carlos Eduardo de Freitas, Lore era lem-
brado entre os consultores jurídicos do
BC pela participação fundamental do Uni-
banco 110 episódio da Farol.

Segundo constatou o Banco Central
: no final de 1984, a partir de uma denúncia' feita pelos bancos Sudamcris c Lar Brasi-
leiro, a Farol (indústria gaúcha de farelos
e óleos, que tinha uma trading company
com o mesmo nome) recebeu diretamente
dos compradores estrangeiros as divisas
provenientes de exportações por ela efe-
tuadas. deixando de liquidar os contratos

•de câmbio celebrados junto a diversos
bancos, vinculados a tais exportações.

Houye muitas irregularidades da Fa-
rol, com a conivência do Banco do Brasil,
Banco do Estado de Minas Gerais,
Uoyds, Sogcral, Econômico, Sudameris,
Banco Europeu para a América Latina,
Lar Brasileiro e Bradesco. De acordo com
o Banco Central, os bancos negociadores
;de câmbio com a Farol falharam cm várias
,de suas responsabilidades, não observan-
Ido cláusulas do Comunicado Gecam n"
331. A maior parte diz respeito à não
consideração do item 12 desse comunica-
do: a Farol simplesmente não entregou
cópia da carta-remessa, do exportador ao
importador estrangeiro, dos documentos
representativos da exportação encaminha-
dos diretamente ao exterior.

HH|

[mim: sem envolvimento

Nesse último caso, segundo os audito-
res do Departamento de Câmbio do Ban-
co Central, "a inércia dos bancos deve ser
interpretada como da maior gravidade".
E citam: "Não cuidando os bancos do fiel
cumprimento dessa disposição, permiti-
ram que a Farol recebesse as divisas no
exterior e delas fizesse destinaçáo que a
ela interessava, não liquidando as opera-
ções de câmbio.

Na prática, o escândalo da Farol é
bastante semelhante a outros dois episó-
dios irregulares também praticados por
organizações do Rio Grande do Sul: a
Cotrisa e a Centalsul. "Consoante do-
cumentação da Farol constante 110 proces-
so,a inércia dos bancos envolvidos ense-
jou àquela a possibilidade de receber e
administrar o montante das divisas efeti-
vãmente auferidas com as exportações,
culminando por acarretar a não liquidação
de contratos de câmbio de exportação",
assinala um relatório do Departamento de
Câmbio do BC, de 15 páginas, datado de
novembro passado.

A Farol, segundo o BC, com a com-
placência dos vários bancos, praticou pelo
menos dois casos de subfaturamento (o
preço final faturado contra o importador
foi maior do que a exportação) c houve
nove ocorrências de falsidade ideológica:
as empresas Frahuil International Tra-
ding, Salinia, Kurt A. Becher Gmbh e
Richco International desmentiram as ale-
gadas operações comerciais citadas pela
Farol.

A responsabilidade de Arnim Lore no
episódio é indireta. Mas ele é o único
dirctor-executivo dos bancos envolvidos
citado nominalmente no relatório do BC.

A Farol recebia diretamente das empresas
importadoras, através de operações de
crédito feitas nu conta n" 802.6004.307,
mantida pela subsidiária Farol Caymnn
junto à agência do Unibaneo cm Nova
Iorque. Segundo o BC, isso contraria o
item I ila Resolução 11" 667 do Conselho
Monetário Nacional.

Diferença — "Nilo obstante a Farol
S.A. ter deixado de liquidar contratos de
câmbio 110 valor de US$ 14 milhões 535
mil, ficou, a nosso ver, efetivamente com-
provado o recebimento direto pela mesma
da quantia de US$ 13 milhões 182 mil
relativa a exportações realizadas, uma vez
que ocorreram pagamentos no exterior,
agravados pelo fato das divisas correspon-
dentes não terem sido utilizadas na jiqui-
dação dos contratos de câmbio respecti-
vos", assinala no BC. A diferença de USS
1 milhão 353 mil não foi comprovada pelo
BC, mas seus auditores afirmaram que"não é de se descartar a possibilidade de
que o aludido valor também tenha sido
objeto de recebimento direto pela Farol,
através da Farol Cayman Ltd.".

Conforme apontaram os técnicos do
Banco Central, foi impossível identificar
todas as irregularidades praticadas pela
Farol. Mas, diante de todas as evidências
resultantes das investigações, os auditores
do Departamento de Câmbio não duvi-
dam da conclusão: "Os procedimentos da
Farol, nos eventos narrados, foram adota-
dos com premeditaçáo, porque tinham um
objetivo a alcançar, c com dolo, porque
sabiam, desde a definição do caminho a
seguir, que iriam imputar expressivo pre-
juízo cambial ao país".

No dia 11 dc novembro de 1987, o
chefe do Departamento de Câmbio do
BC, Gilberto de Almeida Nobre, deu
seguimento â sindicância, com vistas à
instauração de um processo administrati-
vo que, além de alcançar os responsáveis
pela Farol, atinge também todos os ban-
cos apontados.

Aluguéis —¦ Uma tabela progres-
siva, similar ao Imposto de Renda para as
isenções fiscais sobre os valores dos alu-
guéis, foi defendida ontem pelo presiden-
te da Associação dos Dirigentes Imobiliá-
rios do Rio de Janeiro, Carlos Firme, no
último dia do 49" Encontro Nacional da
Indústria da Construção, nesta capital.
Firme lembrou que o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço já foi responsável
por 40% a 50% das unidades habitado-
nais vendidas, com o restante proveniente
de recursos de fora do sistema, e hoje
foram reduzidos a 20%.

Crédito rural — A União De-
mocrática Ruralista (UDR) iniciará, na
próxima quarta-feira, a distribuição dos
modelos de carta-consulta ao Banco Cen-

trai sobro a correção monetária nos finan-
ciamentos destinados ao setor rural, no
período do Plano Cruzado'. Segundo o
parecer elaborado por Antônio Ferreira
Alvares da Silva, ex-diretor de Crédito
Rural do Banco do Brasil, é "ilegal e
injusta" a cobrança da correção monetária
nos financiamentos contratados no perío-
do de vigência do Plano Cruzado.

PreçOS — Apesar dos sucessivos
aumentos verificados a nível de varejo, o
preço real dc atacado da maioria das
hortaliças e frutas estava mais barato cm
janeiro e fevereiro deste ano do que em
igual período do ano passado. A constata-
ção é do Departamento de I lortigranjei-
ros da Companhia Brasileira de Alimen-
tos (Cobal), a partir de pesquisa efetivada

cm várias capitais. No atacado carioca, o
produto que teve o menor reajuste de
preço foi a cenoura, com 53.3(1'í.

Arrecadação — A Jirrociidaçiuí
do Imposto de Importação, nos dois pri-
meiros meses de 1988 (('7.!>
14.845.313,0()| pode ser considerada satis-
fatória, uma vez que atingiu crescimento
real dc 1,40%. A arrecadação do Imposto
sobre a Exportação totalizou ÇZ$
1.239.328,0(1, no mesmo período. Houve
um decréscimo de 4,83% devido a menor
quantidade de mercadorias exportadas su-
jeitas à incidência do imposto c ao dese-
quilíbrio dos preços de algumas Çpnmwdi-lie.s, principalmente o cacau, que sofreu
influência do excesso de oferta no merca-
do internacional.

? O atual diretor da Área Externa
do Banco Central, c cx-dirctor do

Unibaneo, Armim I.orc, disse onteni
que o Unibaneo foi uma das instituições
financeiras prejudicadas, cm 1984, por
irregularidades cambiais praticadas
pela empresa gaúcha Farol. Descartou,
porém, qualquer envolvimento pessoal
nessas operações irregulares, infor-
mando que o rombo provocado pela
empresa gaúcha nos diversos bancos
com que operava na época foi de US$
50 milhões. Lore disse ainda que tanto
a concordata da Farol quanto os inque-
ritos abertos no BC c na CVM não
estão concluídos e que, "portanto qual-
quer conclusão sobre pessoas implica-
das é prematura e revela má infor-
mação".

Reunião de Goiânia condena a

política 
econômica do 

governo
: , GOIÂNIA —Retomar o crescimento
econômico e resolver o problema de fi-
panciamento do setor público. Esse dile-
ma marcou a discussão do Programa Eco-
nômico de Emergência, proposto pelo
governador de Goiás, Henrique Santillo,
que começou ontem, com participação de
economistas e representantes de governos
estaduais, trabalhadores e empresários.

Os debates visam a elaboração de uma
proposta a ser referendada numa reunião
de governadores, num prazo estimado em
:15 dias pelo vice-governador de São Pau-
ío, Almino Afonso, um dos articuladores
jdo encontro. Alberto Goldman, secretá-
rio de programas especiais do governo
paulista, acredita que o Programa de
Emergência poderá servir de proposta
para um governo parlamentarista, caso a
constituinte decida pela implantação do
parlamentarismo-já.

O governador Henrique Santilo disse
Ontem que o Presidente Sarney deu "carta
branca" para elaboração da proposta de
emergência, para a qual, segundo Santil-
Jo, já existe uma articulação política "den-
tro e fora do PMDB". O início das

discussões foi marcado por uma forte
oposição à atual política econômica e às
medidas de contenção do déficit do gover-
no — principalmente o contingenciamen-
to do crédito do setor público (estatais,
governos estaduais e municipais) e o con-
gelamento da URP para o funcionalismo
federal.

Não houve consenso, porém, quanto à
direção das medidas a serem propostas.
Uma corrente, representada entre outros
por Goldman, defende a alavancagem da
economia com base nos investimentos do
estado — com recursos financeiros esteri-
lizados hoje no Banco Central — enquan-
to economistas coma Wilson Cano, da
Unicamp, argumentam que a crise atual
marca justamente o fim desse padrão dc
crescimento, inclusive a nível interna-
cional.

Cano propôs um pré-pacto social, com
medidas de curtíssimo prazo — até 60 dias
— para frear a corrida dc preços e salá-
rios, uma reforma fiscal de emergência —
que poderia ser votada pela Constituinte
para vigorar ainda este ano — e a discus-
são de novos mecanismos para refinancia-
incnto das dívidas interna e externa.

Fernando Rezende, economista da
PUC do Rio, defendeu a retomada da
proposta de reforma tributária apresenta-
da no final do ano passado pelo ex-
ministro da Fazenda, Brcsscr Pereira. Ou-
tro economista da PUC carioca, José
Márcio Camargo, defendeu a austeridade
fiscal, com a contenção dos gastos do
governo, c apontou a falência institucional
que leva à ineficácia das medidas ado-
tadas.

Eduardo Teixeira, ex-secretário ad-
junto de economia da Fazenda nas gestões
Funaro e Brcsscr Pereira, afirmou que"não há como financiar o desequilíbrio
financeiro do setor público". Segundo cie,
mesmo uma forte contenção das despesas
correntes não poderia gerar receitas equi-
valentes a 6% do Produto Interno Bruto
(PIB) necessários a esse reequilíbrio. Tei-
xcira também defendeu a reforma fiscal,
um corte seletivo dos investimentos e uma
reforma administrativa. E duvidou das
propostas dc "alavancagem" da ccono-
mia. Para cie, o setor privado não teria
como acompanhar uma retomada dos in-
vestimentos do governo.

senac SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL

- SENAC -

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA PARAÍBA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N'-' 02/88

AVISO D li EDITAL
O Serviço Nacional dc Aprendizagem Comercial - SENAC - Administração
Regional ila Paraíba, torna público que far.í realizar a Concorrência Pública
abaixo indicada para construção do Centro de Formação Profissional de Canipi-
na Grande, Estado da Paraíba, localizado na Av. Manoel Tavares s/11- naquela
cidade.
OUJliTO - Construção do Centro de Formação Profissional dc Campina
Grande, Paraíba, na Av. Manoel Tavares s/n- no prazo dc 240 (duzentos c qua-
renta) dias corridos. . .
INKORMÁÇOKS - Os interessados poderão obter o Edital da Concorrência
Pública n'-' 02/88 c demais documentos, inclusive plantas c especificações, na
Administração Regional da Paraíba, cm João Pessoa, na Av. Desembargador
Souto Maior n- 291, ou na Diretoria dc Finanças - D1FIN - SENAC/DN, na
Rua Dona Mariana, 48 - 4" andar - Botafogo - Rio de Janeiro, mediante apre-
sentação do comprovante dc prévio depósito dc Cz$ 20.000,00 (vinte mil cruza-
dos), na c.c n'-' 2400-7 no Banco do Brasil, agência 11-6, João Pessoa cm 110111c
da Administração Regional SENAC, Paraíba, conta movimento, ou nu c.c.
402501-0 no Banco do Brasil, Agência Centro, Rio dc Janeiro, cm nome da
Administração Nacional do SENAC, conta movimento.
RICCURSOS - As despesas decorrentes da contratação da obra ora licitada
correrão por conta do elenienlo de despesa 4332 - contribuição para l)es|>csa de
Capital e código orçamentário 02.06.2009.03.008 do SENAC, Administração
Nacional, e parte proveniente do Acordo dc Empréstimo 2810—BR Urinado en-
tre a República Federativa do Brasil c o Banco Internacional de Reconstrução c
Desenvolvimento - BIRD -c do Termo dc Convênio celebrado entre o Ministé-
rio do Trabalho, através de sua Secretaria de mão-dc-Obra c o Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial - SENAC.
CONDIÇÕES - Prova dc capital mínimo registrado c realizado, ou patrimônio
líquido mínimo, no valor dc Cz$ 2.000.000,00 (dois milhões dc cruzados), entre
as outras lixadas no Edital.
REGIME DE ÇONTRATAÇAO - Empreitada por preço global c reajusta-
meuto com periodicidade mensal a partir da data da licitaçao.
DATA DE RECEBIMENTO - A documentação de habilitação preliminar c
os envelopes contendo as propostas, serão recebidos no Departamento Regional
do SENAC cm João Pessoa, Paraíba, na Av. Desembargador Souto Maior 11-
291, até üs 14h c 30 minutos do dia 19 dc abril de 1988.

JOÃO PESSOA, 18 dc março dc 1988
A COMISSÃO DE LICITAÇÃO E CONSTRUÇÃO
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DIRETOR INDUSTRIAL

L&C I 
— INDUSTRIA FARMACÊUTICA —

Rio de Janeiro
Estamos assessorando como consultores em contratação de executivos a Presidência de' uma
importante multinacional, a quem, este Diretor Industrial se reportará. Esta empresa, tradicionalmente
implantada no mercado brasileiro ocupa destacado papel no âmbito das industrias farmacêuticas não só
no Brasil como no exterior. Atualmente produzindo 30 milhões de unidades por ano, com projeção para
89 em 40 milhões de unidades, esta empresa espera, por nosso intermédio, contratar um executivo
que sustente esta expectativa. O sentido principal da característica deste profissional deve ser a de
forte experiência na condução da área industrial farmacêutica (Ao longo de 8 a 10 anos em posições
iguais ou similares) que permita-lhe a ver a empresa pelo ângulo do seu negócio através da ótica da
produção . Isto que dizer que pretende-se um executivo com vivência e maturidades para interpretar a
empresa e não para atender suas atribuições.
Busca-se um profissional que tenha exposição internacional na discussão com a Casa Matriz de
reivindicações das necessidade do desenvolvimento industrial da subsidiária.
Como sustentação técnica complementar prevê-se que este executivo tenha, além das qualidades
inerentes à Posição em pauta, ênfase em Garantia de Qualidade e PCP (Planejamento e Controle da
Produção) este último como força integrante entre Produção, Marketing e Finanças.
Desta maneira estamos interessados em desenvolver negociações com executivos que profissional-
mente atendam estes requisitos e que, como postulantes desejam analisar esta Posição através de
entendimentos sigilosos com nossa Diretoria.

L&C CONSULTORES EXECUTIVOS
.Av. AI111. Barroso, 90 - 11? Centro - Tcl.: (021) 240-1245 - RJ .

GERENTE DE EXPORTAÇAO

L&C
PRODUTOS QUÍMICOS

SÃO PAULO
Estamos empenhados em recomendar ao nosso Cliente, importante

Grupo Brasileiro, um experimentado executivo do comércio exterior

para expandir as vendas internacionais de produtos químicos como:

PVC, Polipropileno, Polietileno etc...

Esta Posição requer do profissional que vier ocupá-la uma vivência

específica na exportação de matérias primas químicas ao redor de 8 a

10 anos em Posição similar. A atividade deste Gerente no mercado

exterior deve ter-lhe dado grande conhecimento quanto a pontos de

venda do mercado mundial e atuação junto a eles.

Em vista disto a L&C pretende entrar em entendimentos com estes

profissionais para incialmente, com nossa diretoria avaliar pontos de

interesses bilaterais e a conseqüente contratação por nosso Cliente.

'L&C CONSULTORES EXECUTIVOS >

. Av. Alm. Barroso, 90 - 11? Ccniro - Tcl.: (021) 240-1245-RJ -

Personalidade do Ano
Carlos Castello Branco

Personalidade do Ano
(Homenagem Especial)

João do Amaral Gurgel

Veículo do Ano
Folha de São Paulo

Anunciante do Ano
Shell Brasil

Agência do Ano
Caio Domingues & Associados

Os prêmios serão entregues num almoço no Rio Palace Hotel, dia 7 de abril, às 12h30
e os convites podem ser adquiridos na Associação Brasileira de Propaganda,

Av. Rio Branco; 14 - 17?-Tels.: 233-1197, 233-1492

H 
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íAssociação Brasileira
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— INDUSTRIA FARMACEUTICA — 
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Rio de Janeiro
Estamos assossorando como consultores em contratagao de executivos a Presidencia de' uma
importante multinacional, a quem, este Diretor Industrial se reportar^. Esta empresa, tradicionalmente
implantada no mercado brasileiro ocupa destacado papel no ambito das industrias farmaceuticas nao s6
no Brasil como no exterior. Atualmente produzindo 30 milhoes de unidades por ano, com proiegao para
89 em 40 milhoes de unidades, esta empresa espera, por nosso interm6dio, contratar um executivo
que sustente esta expectativa. O sentido principal da caracteristica deste proftssional deve ser a de
forte experiencia na condugao da area industrial farmaceutica (Ao longo de 8 a 10 anos em posigoes
iguais ou similares) que permita-lhe a ver a empresa pelo angulo do seu negocio atrav6s da otica da
produgao . Isto que dizer que pretende-se um executivo com vivencia e maturidades para interpretar a g
empresa e nao para atender suas atribuigoes. f
Busca-se um profissional que tenha exposigao internacional na discussao com a Casa Matriz de 3
reivindicagoes das necessidade do desenvolvimento industrial da subsidiaria.
Como sustentagao t6cnica complementar preve-se que este executivo tenha, al6m das quaiidades
inerentes & Posigao em pauta, enfase em Garantia de Qualidade e PCP (Planejamento e Controle da
Produgao) este ultimo como forga integrante entre Produgao, Marketing e Finangas.
Desta maneira estamos interessados em desenvolver negociagdes com executivos que profissional-
mente atendam estes requisitos e que, como postulantes desejam analisar esta Posigao atrav6s de
entendimentos sigilosos com nossa Diretoria.

L&C CONSULTORES EXECUTIVOS

Av. Aim. Uarroso, 90 - 11? Centro - Tel.: (021) 240-ffff-RJ
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PRODUTOS QUIMICOS I

Estamos empenhados em recomendar ao nosso Cliente, importante @

Grupo Brasileiro, um experimentado'executivo do comercio exterior B

para expandir as vendas internacionais de produtos quimicos como: H

PVC, Polipropileno, Polietileno etc... i
Esta Posigao requer do profissional que vier ocupa-la uma vivencia B

especffica na exportagao de materias primas quimicas ao redor de 8 |

10 anos em Posigao similar. A atividade deste Gerente no mercado I

exterior deve ter-lhe dado grande conhecimento quanto a pontos de 1

venda do mercado mundial e atuagao junto a eles. B

Em vista disto a L&C pretende entrar em entendimentos com estes B

profissionais para incialmente, com nossa diretoria avaliar pontos de B

interesses bilaterais e a consequente contratagao por nosso Cliente. B

B L&C CONSULTORES EXECUTIVOS I

I Av Aim Rnrrnso. 90- IIP Centro - Tel.: (021) 240-1245-RJ B
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crisesem receio
do setor privado e do governo federal. O
Estado de Minas tem boa acolhida, princi-
palmente nas empresas vinculadas ao nu-
nistério das Minas e Energia, cujo titular,
Aurcliano C haves, c adversário político
de Newton Cardoso.

A reação aos jornais de Newton Car-
doso nos Diários Associados, que edita o
Êffado de Minas (com 12(1 mil a 150 mil
exemplares durante a semana e 200 mil a
250 mil nos fins de semana), além do
Diário da Tarde (com tiragem de 40 mil
cm dias normais c KM) mil na segunda-
feira) quando não circula o Estado de
Minas, ú cautelosa, porem irônica: "Nào
nos preocupamos com o que está no prato
do vizinho", diz um diretor, enquanto um
colega seu desafia: "Conseguir 4 mil leito-
res em Minas, náo 6 fácil."

lançamento! indica a forte retração do
mercado. De qualquer forma, os donos
devem ter feito um estudo de viabilidade
econômica. Agora, mercado náo há",
afirmou Almir Salles, presidente da Se-
lembro Propaganda, uma das principais
agências no atendimento ao governo He-
lio Garcia.

De início, o jornal Diário de Minas,
adquirido em meados do ano passado pelo
pool empresarial liderado pelo deputado
federal Sérgio Naya, do PMDB, mostrou
a sua base de sustentação: a publicidade
oficial, inclusive em matérias pagas, De
outro lado, o Estado de Minas, adversário
de Newton Cardoso — depois de ter
apoiado historicamente, durante ouasc 60
anos, todos os ocupantes do Palácio da
Liberdade — sustcnta-sc com os anúncios

José Guilherme Araújo

BELO IJORIZONTE — Enquanto o
mercado publicitário mineiro reflete a
retração da indústria e do comércio, numa
situação que o presidente da seção regio-
nal da Associação Brasileira de Agências
de Propaganda, Almir Salles, classifica de
péssima, o governador Newton Cardoso,
através de um grupo de "empresários
amigos", acaba de lançar nesta capital
mais um jornal, o Hoje em Dia, com
tiragem diária de 30 mil exemplares, qua-
tro cadernos cm cores, de oito páginas
cada. Em seus três primeiros números, ele
não mostrou publicidade sequer para
preencher uma página inteira.estre Florentino: venda de bonecos para políticos

Judas vira

indústria

na Bahia

Suzaná Alice

L SALVADOR — O ritual
profano de queimar cm praça I
pública o apóstolo que traiu I
Cristo por 30 dinheiros per- I
mitiu na Bahia o surgimento I
de uma atividade econômica I
que já se compara, cm ter- I
mos de expansão, à flores- 1
oentejndústria de trios elétri- I
uos. É a indústria dos Judas, I
que nesta quaresma colocará I
no mercado interno mais de I
400 bonecos. Outros 60 desti- I
naram-se ao mercado exter- I
no para atender a cncomcn- I
das especiais da Argentina, I
Paraguai e Uruguai.

A indústria leva o nome de I
Florentino Moreira Sales, ou I
mestre Florentino Foguetei- j
ro, como é conhecido cm I
todo o estado o pirotécnico I
que há 49 anos se dedica I
fabricação de Judas, fogos I
juninos e shows pirotécnicos. I
Ele, que aprendeu o ofício I
com o pai, começou produ- I
zindo 20 Judas por ano. I
perfeição dos bonecos lhe |
trouxe fama em todo o esta- I
do, e hoje o barracão de 5 mil I
metros quadrados c a equipe I
de 16 funcionários são insufi- I
cientes para atender à de- I
manda, mantida principal- I
mente pelos políticos, como I
os vereadores da capital, que I
chegam a brigar para garantir I
aos prefeitos a sua cota anual I
de Judas. I

Para evitar atritos com I
clientela. Florentino tem por I
norma não retratar políticos: I'.'Não ataco nenhum político. I
Cada um que dê o nome que I
quiser aos meus Judas", diz. I
Quando a empresa era ape- I
nas uma atividade artcsanal, I
porém, cie ousou retratar al- I
gumas figuras conhecidas. I
Hoje, mestre Florentino pre- I
fere "não dar nome aos I
hois", ou reproduzir apenas I
esteriótipos, como são agora I
os Judas marajás, os bonecos I
mais requisitados este ano I
pelos compradores. Dessa I
forma, o empresário consc- I
gue atender bem aos senado- I
res, prefeitos, deputados I
vereadores das mais distintas I
agremiações e colorações I
partidárias que recorrem à I
sua fábrica para presentear o I «5,
eleitorado na Quaresma. I jj

A conquista do mercado |í
externo foi uma casualidade jí
na trajetória da pequena em- I ¦f'
presa de fogos. Durante I £
inauguração da hidrelétrica I -JÍ
de Itaipu, o presidente da If
Argentina, Raúl Alfonsín, se I Jextasiou com a beleza do I e
show pirotécnico produzido I S
por Florentino. Pouco tempo I |
depois a Casa Civil de Alfon- 1.5
sín encomendou novos I e
shows, e Judas. Estes fizeram I g
sucesso também no Uruguai I |
e Paraguai. I ^

Florentino se gaba de já I ^
ter exportado Judas até para I i
a distante África, mas tem os I g1
pés no chão: "Prefiro espa- I -J!
lhar os Judas pela América I ü
Latina. O transporte é fácil I |
garantido pelos próprios I 3
clientes, aproveitando as IJ
transportadoras que trazem I s
móveis para o Brasil." Ven- I í
dendo um Judas atualmente *§
por Cz$ 8 mil, o fogueteiro 3
jura que não tem grande lu- í
cro. Apenas o suficiente para *
manter o barracão c a equipe "|
de funcionários, "e de vez em 'g
quando tomar um café com |
queijo". I
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voce vai gostar.
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CONJUNTO DE SOM SHARP SG110
Sintonia em AM e FM Stereo. Tbpe-
Deck frontal. Funciona em 110/220 v.
Garantia Sharp de 1 ano.
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TV A CORES SEMP-TOSHIBA16"
Seletor digital eletrônico de canais.
Canais de recepção VHF/UHF.
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LAVADORA ARNO
Seletor de operações. Capacidade para 4 kg,
Timer eletrônica Tampa removível. 110
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Imagem do

país é ruim

no Japão
BRASÍLIA — A imagem

do Brasil no Japão é negativa,
como resultado da "péssima
condução das negociações so-
bre a dívida externa brasileira
desde a gestão Funaro" e pela
ausência de solução ou sequer
encaminhamento de pendên-
cias bilaterias, envolvendo em-
presas japonesas no Brasil.
Com todas as letras, em bom
português, essa avaliação foi
feita pelo ministro da carreira
diplomaíica José Maria Villar
de Queirós, enviado especial
do Itamarati ao Sudeste Asiáti-
co, com o objetivo de analisar a
conjuntura econômica e as
perspectivas dos países da re-
gião.

Num documento de caráter
sigiloso encaminhado ao presi-
dente José Sarney, Villar de
Queirós assinalou que "as pre-
tensões brasileiras de utilização,
de recursos do programa japo-
nés de empréstimos e investi-
mentos, com base em projetos
específicos não terão viabilida-
de se não forem tomadas provi-
dências sobre os casos pen-
dentes".

O relatório de 46 páginas é
polêmico. O diplomata foi
enviado ao Extremo Oriente"com instruções do secretário-
geral do Ministério das Rela-
çóes Exteriores", Paulo Tarso
Flecha de Lima, com outros
dois objetivos: examinar o fun-
cionamento dos mecanismos de
expansão do comércio exterior
(notadamente os recursos para
Zonas de Processamento de
Exportações — ZPE — e zonas
econômicas especiais) e manter
contatos com as missões brasi-
leiras na área. Entre 6 e 27 de
janeiro, ele visitou Hong-
Kong, China Popular, Malásia,

I Cingapura, Coréia do Sul e o
| Japão.
I No dia 15 de fevereiro, en-
I caminhou um relatório aos su-
I periores que, curiosamente, foi
I desmentido pelo porta-voz do
I Itamarati, ministro Rui No-
I gueira. "Não existe no Itama-
I rati um estudo contra ou a
I favor das ZPE"; disse Noguei-
I ra, num brícfing no meio da
I semana passada. Villar de
I Queirós, contudo, ocupou cin-
I co páginas de seu relatório para
I alinhavar 12 teses em que faz
I uma candcnte defesa da im-
I plantação das ZPE no Brasil.
I No Palácio do Planalto, aliás,
I tem-se como certo que a pro-
I posta do MIC de criar as ZPE
I será aprovada graças ao funda-
I mental apoio proporcionado
I pelo relatório de Villar de
I Queirós.
I O documento faz uma análi-
I se diplomática dos países por
1 ele visitados, salientando que
I não se vislumbra a hipótese de
I criação de um eixo China-
I Japão, pois "haverá indubita-
I velmente uma competição en-
I tre os dois países".
I José Maria Villar de Quei-
I rós também foi categórico nou-
I tro ponto: "Nunca voltarão a
I ser fortes os laços" entre a
I China e a União Soviética, a
I despeito da imensa fronteira
I comum. Como, em seu enten-
I dimento, o acesso do Brasil à
I principal fonte externa disponí-
I vel de recursos que é o Japão
I "está no momento neutraliza-
I do por problemas bilaterais", o
I governo brasileiro deveria de-
I dicar maior atenção à possibili-
I dade de atração, "mediante
I medidas concretas", de investi-
I dores de Hong-Kong e de For-
I mosa.
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REFRIGERADOR BRASTEMP 340 LITROS
Porta totalmente aproveitável. Puxador horizontal.
Porta reversível. Degelo automático. Prateleira
regulável. Garantia Brastemp de 1 ano.

À vista
KIT LAGUNA
Revestimento em fórmica. Várias
cores.

A vista ÉfefEà

MÁQUINA DE TRICOT ELGIN BROTHER - M0D. &J0
1tece4 cores na mesma carreira. Carteia circular para seleção
de até 24 pontos. Tece lã fina ou grossa. Fio industrial de ate 5
cabos. Garantia Elgin
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ESTOFADO LOTUS
Estruturado em madeira. Revestido
totalmente em Korino.

DORMITÓRIO SAN DIEGO11 PT.
CAPELINHA
Armário duplex com 11 Dortas, 06
gavetas e 2 prateleiras. Cama com bau
e 02 criados mudos. Folheado em
cerejeira natural. Fino acabamento.

Líder por confiança

ENCERADEIRA ARNO
Encera e lustra com perfeição.
Escova em fibra. Garantia Arno
de 2 anos.
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Vitória democrata nos EUA 
pode 

beneficiar o Brasil

 ,.„mn um mniinii.ulnr do üoverno Reacan. endossa sem ciualquer uma política econômica prudente atrairão investimentos e íinan- Tanto Dukakis quanto o reverendo Jesse Jacktôn são

Roberto Garcia
Corraspondonio

WASHINGTON — Se uma atitude mais flexível por parte
dos Estados Unidos na questão da dívida externa for essencial
para o futuro do Brasil, os brasileiros precisarão torcer pela
vitória dos democratas nas eleições presidenciais americanas, O
vice-presidente, George Bush, e o senador Robert Dole, princi-
pais candidatos do Partido Republicano à Casa Branca, acham
que a estratégia adotada pelo governo Reagan 11a área da dívida
latino-americana está essencialmente correta e nao precisa de
qualquer mudança substancial. O governador Michael Dukakis, o
reverendo Jesse Jackson e o senador Albert Gore, que disputam a
presidência pelo Partido Democrata, acham que só uma mudança
radical nessa estratégia vai resolver a crise."Não há nenhuma solução milagrosa para um problema tão
complexo", afirmou Bush ao JORNAL DO BRASIL. Dessa
forma, o vice-presidente, que se apresenta aos leitores do país

como um continuador do governo Reagan, endossa sem qualquer
modificação a abordagem usada até agora para a dívida. Em sua
essência essa estratégia opõe-se a uma solução global para o
problema da dívida, alegando que cada país devedor está em
circunstâncias diferentes e, portanto, deve ser tratado individual-
mente. Ela prescreve cortes dos déficits, privatização e maior
abertura para as economias dos países em dificuldade. Nos casos
cm que isso for indispensável, também estimula modestas inje-
ções de capitais, na forma de empréstimos do Banco Mundial, do
FMI e dos bancos privados. A posição ortodoxa de Bush fica mais
compreensível levando cm conta que o formulador dessa estraté-
gia e o secretário do Tesouro, James Baker III, um dos maiores
aliados do vice-presidente dentro do governo.

Robert Dole, o outro candidato republicano, não tem idéias
originais sobre o assunto, tendo-se limitado a dizer numa entrevis-
ta que "não se pode esperar que os contribuintes americanos
acabem pagando a conta da dívida latino-americana. A solução
está nas reformas econômicas nos países devedores c na redução
dos déficits". Ele acrescentou apenas que "os países que tiverem

uma política econômica prudente atrairão investimentos e íinan-
ciamenlo privado bem' como empréstimos do Banco Mundial.

Mais rocoptivos — Os candidatos democratas sao
mais receptivos a uma solução global, já que, segundo Michael
Dukakis, "a única coisa que a estratégia republicana podo
garantir é a continuação da recessão, com conseqüências devasta-
doras pura uma geração inteira de latino-americanos c prejuízos
para os exportadores dos Estados Unidos".

Os democratas também sâo favoráveis a reformas para
racionalizar a economia, nbrindo-a para investimentos, mas têm
menos entusiasmos pelos cortes drásticos de déficit geralmente
defendidos pelos republicanos. Tanto assim que Michael Dukakis
disse ao JORNAL DO BRASIL que "desperdício de dinheiro
público como usinas nucleares e expansão militar sempre pode ser
evitado, mas não investimentos na saúde, na cducaçao, nos
sistemas estruturais para melhorar a vida da população c ampliar
as bases para o crescimento futuro, como transportes, água e
esgoto. Além disso são indispensáveis as reformas fiscais a fim de
que os ricos paguem impostos, coisa rara na América Latina".

Tanto Dukakis quanto o reverendo Jesse Jackson são
favoráveis a uma fórmula que alivie os pagamentos da dívida dos
grandes devedores latino-americanos. "Quase todas as fórmulas
propostas até agora sugerem a criação de um organismo interna-
cional que compre a divida dos bancos privados e a repasse com
desconto e prazos mais amplos de pagamento para os países
devedores. Acho que temos que ir nessa direção", disse o
governador de Massachussctts.

Jesse Jackson, o candidato democrata que conseguiu maior
número de delegados para a convenção nacional de seu partido,'afirmou numa entrevista que "os 

países pobres do mundo estão
mandando mais capitais para os países ricos do que recebem deles
c apesar disso a dívida não pára de crescer. Francamente, não faz
sentido". Jackson acha que é preciso tirar as vendas dos olhos,
reconhecer que a situação só tem se deteriorado c buscar formas
de mudar a direção do fluxo de recursos. Os técnicos decidirão o
resto mas ao presidente cabe a liderança, uma atitude generosa c
a compaixão com os que estão sofrendo".
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Por entrada equivalente a lJS$ 6, uma viagem pelo mundo das diversões

Sílvio Santos, um negócio de 240 milhões de dólares
Fotos de Josó Cntlos Brasil

j" Marco Antônio Antunes
; j SÁO PAU I.O— Por trás do eterno
j sijrriso com que Silvio Santos comanda o
j programa dominical de maior audiência
111a televisão brasileira — substituído, nas
i últimas semanas, por rápidos momentos
! dè contração facial para anunciar ousados
I objetivos políticos —, não existe apenas' um apresentador que gosta do que faz.

Mais do que isso, ele lidera vigoroso
conglomerado econômico de 33 empresas
e D5 mil funcionários, cuja contabilidade
acusou em 1987 faturamento superior a
USS 240 milhões. E não será obra do
acaso se o grupo ultrapassar essa marca
no atual exercício, porque não faltam
plimos, traçados com equilíbrio por mui-
to: bem montada estrutura de administra-
drtres profissionais.Apesar de ter os dentes sempre à
mostra, Sílvio Santos não brinca cm ser-
viço c sabe, assim como os integrantes do

i seu conselho de direção, que somente o
> trabalho árduo e inteligente, aliado a
! dose tripla de boa sorte, pode vencer os
! obstáculos impostos pela concorrência e
i pelos erros e indecisões dos responsáveis
! pdla polfica econômica. "O Sílvio exige' tudo isso de nós o tempo todo", diz o
! advogado Luiz Sandoval, presidente da
I holding Sílvio Santos Participações SC
I Limitada. "Mas é o primeiro a dar o
i exemplo, trabalhando muito c tendo cada
i vez mais idéias, que cabe a nós transfor-
. mar em lucro".
! Só Sucesso — Apesar de não ter' nenhum cargo formal no grupo que fun-
iBou, há exatos 30 anos. com uma lojinha
! na rua Xavier de Toledo, no centro de
'São Paulo, é Sílvio — chamado por seus
'comandados simplesmente de "acionis-
aa" — quem dá a palavra final em tudo.
iNiio se trata, porém, de um ditador
empresarial, mesmo na condição de de-

Itçntor de 98% das ações da empresa. "Âs
'vezes cie tem planos que não se torna-
iriam viáveis na prática. Com um pouco
Ide boa conversa e muitos dados, nós
{facilmente conseguimos fazê-lo mudar de
iidéia", conta Sandoval. que acompanha o
Ipatráo desde 1970.
! - "A 

grande locomotiva do nosso cres-
Icimento chama-se Sílvio Santos", com-
Ipleta Guilherme Stoliar, vice-presidente
Ida divisão de comunicações e sobrinho do
[chefe. "Além disso, ele tem muita sorte e
Itudo o que planeja acaba em sucesso".
ITanto Stoliar como Sandoval. são um
Itanto modestos. A grande arrancada do
Igrupo tem como base a sólida estrutura'.administrativa montada por Sílvio San-
Itos, que assim pode dedicar-se inteira-'mente ao seu programa de domingo, no
Iqual, não somente se diverte, como de-
Isenvolve precioso trabalho de marketing
!dôs produtos e serviços da maioria das
empresas do grupo.

I . Não é por acaso que os telespectado-',res do Programa Sílvio Santos assistem a
Içada intervalo, ou mesmo durante os
iquadros, a propaganda do Baú da Felici-
Idade, das Lojas Tamakavy. da Liderança'.Capitalização, do Ciam e da Vimave'.Veículos, uma das três maiores revende-
!doras Volkswagen do país, com a venda
ide 300 unidades por mês. "O Sílvio
jcòntinua sendo o principal vendedor do
igrupo", orgulha-se Sandoval.

O faturamento do grupo Silvio Santos

(Em US$ milhões)

DIVISAO 1987 1986 1985 1984
Holding 3.259 5.609 5.219 4.057

SBT 64.886 57.527 36.166 39.170
_ 15,016 17.560 12.853 15.135

Comercio e Servigos 119.706 135.040 110.628 126.167

Vetculos 23.426 "1^066" 21.891 20.935

Capital. Prev. Medicina 16.447 17.833 13.561 15.468

Total GSS 242.739 256.635 200.308 220.932

Sandoval: "No conselho voto da maioria decide tudo'

Sandoval comanda o império
Natural de Campinas, Luís Scbas-

tião Sandoval, 43 anos, casado, cinco
filhos (dois do segundo casamento),
começou a vida profissional como en-
gràxate, em Leme, a 210 quilômetros
da capital. Aos 16 anos já era dono do
principal jornal da cidade, A Folha,
comprada de um professor. Antes dos
30, integrava a equipe de advogados da
Johnson & Johnson, de onde Sílvio
Santos o pescou para o grupo que
começava a consolidar.

Hoje, Sandoval comanda um impe-
rio. com interesses nos setores de en-
tretenimento (televisão, shows. etc.),
comércio, finanças, veículos, seguro,
previdência privada, assistência médi-
ca. carnes, informática e agropecuária.
Sim, o homem do sorriso também é um
dos grandes criadores de gado do país,com 6 mil cabeças do mais fino Nelore,
na Fazenda Tamakavy, que, somada a
duas grandes propriedades anexas,
tem 95 mil hectares, no município de
São Félix do Araguaia, norte do Mato
Grosso.

De sua ampla e confortável sala no
sétimo andar de antigo edifício na rua
Jacepuai, no bairro boêmio do Bexiga,
Sandoval e seu terminal de vídeo,
ligado a um computador IBM, coman-
dam tudo. Presidente da Holdina Sü-
vio Santos Participações S/C LTDA.,
nada acontece no grupo sem que ele e

o patrão saibam. O conselho, presidido
por Eleazar Patrício, é um órgão nor-
inativo, com funções semelhantes às do
poder legislativo num país moderno. A
HOLDING c o executivo.

Mesmo com tantos poderes, San-
doval não pode tomar decisões sem a
aprovação do conselho de direção, que
tem quatro vice-presidentcs e outras
pessoas sem cargo definido, escolhidas
a critério do "acionista", ou seja, Síl-
vio Santos. Essas pessoas são Henrique
Abravanel, irmão de Sílvio e diretor
comercial do Baú da Felicidade, De-
mcrval Gonçalves c Eleazar Patrício."Tudo é decidido pela maioria", e.xpli-
ca Sandoval, a quem cabe o voto de
Minerva.

Obviamente, o "acionista" sempre
sabe o que está acontecendo em cada
uma das empresas, em cada departa-
mento. Normalmente, Sílvio Santos
não veta as decisões do conselho mas
antes das votações praticamente sabe o
que será resolvido. "Antes de cada
reunião, eu faço sondagens junto ao
Sílvio, às vezes um verdadeiro trabalho
de catequese", conta o presidente do
grupo. "Chegamos a conversar até oito
horas seguidas sobre um mesmo assun-
to c quando parece não gostar de uma
proposta, sempre começa assim: "Não
concordo, convença-me."

Nos 95 mil hectares da fazenda, 6 mil cabeças de gado que o dono não conhece

Em Mato Grosso, criação de gado
Apesar de ser grande criador de

gado, com mais de 6 mil cabeças do
mais puro nelore, Sílvio Santos não
conhece a Agropecuária Tamakavy,
imensa fazenda de 95 mil hectares,
cujo projeto começou cm 1972, em
pleno norte do Mato Grosso, a 260
quilômetros da sede do município de
São Félix do Araguaia. Mas nem por
isso ela está abandonada.

A Tamakavy — um complexo
formado por outras duas fazendas, a
Agropecuária Tiaipé e a São Cristo-
vão — c administrada por profissio-
liais. A atividade agropecuária che-
gou às mãos de Sílvio Santos quase
por acaso. Na época da compra da
fazenda, que pertencia ao empresá-
rio paulista Orlando Ometto, havia
boa sobra de caixa. Além disso, a
oferta era boa e o projeto contava
com incentivos da Superintendência
do Desenvolvimento da Amazônia
(Sudam).

O grupo comprador logo tratou
de preparar o terreno — desmaiai
mento de um terço da área, preser-
vaçãò das matas naturais e formação
de pastagens — e iniciou programa
de criação extensiva de gado de
corte, chegando a ter 10 mil cabeças.
Mas as dificuldades dc transporte da

produção para os centros consumi-
dores — devido à precariedade das
estradas na região — e das eternas
oscilações do mercado nacional de
boi gordo forçarem a redução do
rebanho, ao mesmo tempo que co-
meçou o programa de melhoramento
do plantei.

Esse programa visa. entre outras
coisas, aumentar o rebanho para 15
mil cabeças nos próximos três anos.
Caso até lá Sílvio Santos não tenha
conhecido a fazenda, isso não impe-
de o desenvolvimento do projeto,
garante Odir Lemos, diretor técnico
da Agropecuária Tamakavy, cargo
que ocupa desde que deixou a fun-
ção de controler do Grupo cm São
Paulo. "O 

patrão é assim mesmo. Só
aucr que as empresas funcionem
direito. Se ele ainda não veio aqui é
porque não tem realmente tempo
disponível"-.

Infra-estrutura — Se um
dia resolver conhecer sua fazenda,
Sílvio não se arrependerá, apesar das
duas horas e meia de bimotor que a
separam de Goiânia, a 900 quilôme-
tros. Os 15 mil hectares de pastos
estão sendo reconstituídos, de modo
a abrigar o crescimento do rebanho,
e os cinco retiros (áreas separadas
para facilitar o manejo do gado)

estão preparados para o mesmo fim.
Existem na propriedade — com área
equivalente a distância entre São
Paulo e Campinas — 40 açudes e 70
quilômetros de estradas vicinais. que
só não estão em perfeitas condições
de tráfego por causa do excesso de
chuvas, além dc 350 quilômetros de
cercas.

Além do gado de corte, há bom
plantei de cavalos manga-larga. a
raça que Lemos acredita ser a me-
llior para a região, dc clima tropical,
c 600 hectares"com arroz. Em breve,
dependendo dos recursos, o diretor
do projeto espera poder construir
uma mini-hidrelétrica, aproveitando
o declivc natural do leito dc um dos
muitos riachos que cortam a propric-
dade, eliminando os gastos com o
gerador.— Que ninguém estranhe — diz
o diretor de planejamento do grupo.
.Antônio Bezerra Leite, se breve-
mente Sívio Santos resolver — pois
isso já está na sua cabeça — montar
em área reservada da Tamakavy
grande projeto de colonização, como
parte dos seus planos de desenvolvi-
mento de obras sociais. Apesar da
acidez da terra. Bezerra sabe que é
possível corrigir esse defeito com a
aplicação de calcário.

TY quer ser líder do 2o lugar Baú lidera todo o faturamento

Na tomada de decisões, muitas vezes
é Sílvio Santos quem precisa convencer o
[Conselho de direção. Foi assim com as
'(Tuas últimas contratações milionárias da'JTVS: o apresentador Gugu Liberato,
(6contratado por CZ$ 5,3 milhões por
0ês, e o humorista Jô Soares, cujo salá-
çfo se eleva a CZ$ 3 milhões. Como 110

jeiiso da televisão, ele quase nunca erra,
(ninguém ousou contestá-lo.' Isto se deveu à necessidade de mudar

perfil do SBT c conseguir preciosos
ppntinhos nas pesquisas de audiência, em
<5ue o Sistema Brasileiro de Televisão
içupa privilegiado segundo lugar, com
J3%, em média, durante o ano passado.i^Nossa meta é atingir 30% em 1988",'revela Guilherme Stoliar, que, apesar dc
sobrinho do patrão, iniciou a carreira no
Lrupo como office-boy na loja Tamakavy
Se Copacabana, 110 Rio.
í; Stoliar sabe que esse número é muito
jsubjetivo, uma vez que cm televisão nada
je previsível. Mas a Globo que se cuide,
jivisa ele, pois o SBT "já deixou de ser a
{TV que toda a imprensa costumava cias-
iificar como brega e sensacionalista, con-
huistando cada vez mais telespectadores
lias classes de maior poder aquisitivo"
1
\

No Brasil, conforme a visão de Sto-
liar, uma emissora de televisão precisa
estar alicerçada em quatro pilares bási-
cos: novelas, filmes, shows e jornalismo.
O SBT considera-se consolidado nas
áreas de filmes e shows, mas a direção
pensa cm firmar-se em pelo menos mais
um segmento até o final deste ano, o de
jornalismo. Para isso, tomou a primeira
iniciativa: a contratação do jornalista
Marcos Wilson do jornal O Estudo dc S.
Paulo, com a promessa de montar boa
equipe de profissionais.

A intenção básica da divisão de co-
municações é aumentar a programação
diária de telejornalismo dos 60 minutos
atuais para até 180 minutos. Embora seja
o segundo jornal em audiência, com
índice médio de 6%, o Noticentro —
principal informativo do SBT — ainda
está muito longe do mais poderoso con-
corrente, o Jornal Nacional da Globo,
com mais de 50% diários. A proposta é
melhorar o índice, sem a pretensão de
alcançar a Globo, pelo menos a curto
prazo."Pretendemos nos manter como o
líder de audiência do segundo lugar", diz

Luís Sandoval, citando frase do publicitá-
rio Washington Olivetto. presidente da
agência W/GGK, para célebre comercial
veiculado pela TVS sobre si mesma.
Sílvio Santos chegou a impor a seus
subordinados — num dos raros momen-
tos em que não deu ouvidos aos especia-
listas na relação custo/benefícios — a
produção de uma novela. O Espantalho,
mas a prática demonstrou que era preciso
esperar mais. A produção não se trans-
formou no sucesso que o patrão espera-
va, mesmo com a contratação de uma
autora de respeito, Ivani Ribeiro, e de
atores consagrados como Rolando Boi-
drin e Jece Valadão.

Também nesse caso, a Globo não
perde por esperar. Sílvio e o escudeiro
Sandoval prometem voltar ao ataque a
qualquer momento, certamente depois
que o departamento de jornalismo estiver
consolidado. "E que ninguém duvide se,
daqui a alguns anos, Dias Gomes, Regina
Duarte e Tarcísio Meira, por exemplo,
estiverem numa novela do SBT", garante
o presidente do grupo. Dinheiro para
tanto, aparentemente não falta — e não
de fontes do governo ou de bancos pri-
vados.

O carro-chefe do império Sílvio San-
tos não é o Sistema Brasileiro de Televi-
são (SBT), que cobre praticamente todo
o território nacional. Com faturamento
em 1987 de quase US$ 65 milhões, essa
empresa responde por apenas 16% do
faturamento do grupo, cabendo 48% à
divisão de comércio e serviços, incluindo
o Baú da Felicidade e as Lojas Tamaka-
vy, que juntos tiveram receita de USS 120
milhões no ano passado.

Em seguida, vem a divisão de veícu-
los — Vimave Vila Maria, Vimave Pa-
cacmbu, Vimave Motos e Consórcio Vi-
mave —. com faturamento de USS 22,3
milhões; a divisão de capitalização/previ-
dência privada/medicina de grupo, com
USS 16,5 milhões; a Rede Brasileira de
Comunicação (RBC), que controla a par-
te do grupo na Rede Record, com USS 15
milhões; e a holding SS Participações,
com USS 3,2 milhões.

Dirigida por João Pedro Fassina, ca-
meraman de Sílvio Santos nos tempos da
Globo, a BF Utilidades Domésticas Ltda.
é a empresa mais antiga do grupo. Mais
conhecida como Baú da Felicidade, tem
49 lojas, mais de 500 representantes em
todo o país e enorme depósito no Km 19

da Via Anhanguera, com 36 mil metros
de área construída. Emprega 3 mil vende-
dores e fatura CZS 100 milhões por mês.
Renato Barbosa, gerente de propaganda,
garante que, se fossem alinhados todos os
carros entregues pelo Baú, a fila começa-
ria em São Paulo e terminaria em Porto
Alegre, a 1.100 quilômetros de distância.

A Rede Tamakavy, com quase 50
lojas e mais de 2 mil funcionários, uma
das empresas que mais cresce no grupo.
Em breve, estará iniciando programa de
expansão, com novas unidades 110 Para-
náJ Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
Como o grupo gosta de formar seus
principais profissionais, a Tamakavy é
também especialista no treinamento de
vendedores, entregadores e pessoal de
assistência técnica.

A mesma divisão engloba duas cm-
presas de seguros, a Panamericana e a
Perícia, com atuação em São Paulo, Rio.
Porto Alegre, Campinas e Ribeirão Pre-
to, além da Baú Financeira e suas coliga-
das, a Baú Distribuidora e a Constec.

A divisão de comunicação é encabe-
çada pelo Sistema Brasileiro dc Televisão
(SBT), que congrega 44 emissoras, das
quais oito — instaladas em São Paulo,

Rio, Belém. Brasília, Porto Alegre. Nova
Friburgo (RJ). Jaú e Ribeirão Preto (SP)— são de propriedade do grupo. Empre-
ga 6 mil 500 pessoas e faturou em 1987
mais de USS 53 milhões, contra cerca de
USS 360 milhões da Rede Globo.

A direção dedica especial atenção à
divisão de capitalização/previdência/me-
dicina, segundo seu vice-presidente. Ma-
rio Albino Vieira. As principais empresas
são a Liderança Capitalização, o CLAM
(assistência médica) e a Previdência Pri-
vada. A Liderança emprega 4 mil funcio-
nários e atende a 600 mil investidores,,
com arrecadação mensal de CZS 50 mi-
jhões. A Previdência Privada, sistema de
eomplementação à aposentadoria, repre-
sentada por duas empresas, Aposentec e
Previnac, arrecada aproximadamente
CZS 380 milhões por mês. E o CLAM
movimenta CZS 30 milhões mènsalmen-
te, com 57 mil associados em São Paulo,
Rio e Região do ABC paulista.Uma'das maiores concessionárias
Volkswagen do país, a Vimave Vila Ma-
ria, é o carro-chefe da divisão de veícu-
los, dirigida por Ascensão Serapião
Kouyomdjin, que está com Silvio Santos'
há 30 anos. A divisão fatura cerca de CZS
180 milhões por mês.
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Mas logo nos primeiros meses dc
vigência da liberdade dc preços, a
sede voltou a dar lucro c hoje seus
dirigentes já preparam ousado pro-
grania de expansão, que prevê a
abertura dc lojas no sul do pais c no
Rio dc Janeiro. Outro grande proje-
to. mais um sonho dc Sílvio Santos
cm que todos apostam, ó a constru-
ção dc imponente centro dc diver-
sócs, a ser instalado cm área mais
próxima possível do centro da capital
paulista. Trata-se dc investimento dc
USS 40 milhões, que terá muita
semelhança com a Disneylândia e o
Walt Disney World americanos e
poderá ser instalada nos próximos
três a quatro anos num terreno à
margem da Rodovia dos Trabalha-
dores, que liga São Paulo ao inicio
do Vale do Paraíba.

Nele, o visitante, pagando o
equivalente a USS 6 de entrada,
encontrará réplicas do Velho Oeste,
de um país árabe e da floresta ama-
zôníca, monumental montanha rus-
sa, parques aquáticos, circo, área
para shows etc. O custo do empreen-
dimento será complementado com a
venda de ações preferenciais e um

sistema especial de merchandising
para diversos tipos de produtos e
seniços. Sandoval calcula que o par-
que. com area seis vezes maior do
que a do Playcenter paulistano —
hoje o maior centro de diversões do
país — atrairá S milhões de pessoas
por ano. Ou seja, se a previsão se
cumprir, o grupo terá faturado USS
48 milhões no primeiro ano de fun-
cionamento.

Outra idéia que já está em práti-
ca é a construção e administração de
teatros. O primeiro deles, o teatro
Imprensa, foi inaugurado em dezem-
bro, com um concerto do pianista
Arthur Moreira Lima, em noite de
casa cheia: 420 pessoas. Sívio Santos
quer que seus administradores cons-
truam mais nove teatros em São
Paulo, todos com pelo menos 400
lugares, pensando não apenas no
lucro: nas primeiras semanas de cada
peça, a entrada será gratuita, espe-
cialmente para pessoas mantidas por
entidades assistenciais.

Além disso, revela Sandoval. as
salas serão cedidas para escolas, as-
sociações e entidades, "o que faz
parte dos objetivos sociais do
grupo".

Disneylândia

em São Paulo,

o grande sonlio
T"\ e olho no futuro, o Grupo
U Sílvio Santos trabalha somente
com recursos próprios, reinvestidos
integralmente cm suas empresas.
Sandoval evita, seguindo o exemplo
do patrão, aplicar dinheiro no mer-
cado financeiro — "isso acontece
quando não temos nenhum outro
jeito"— e tudo vai para atividades
produtivas, cm geral lucrativas.

Um dos raros tropeços dos admi-
nistradores, o prejuízo de CZS 250
milhões das Lojas Tamakavy. no ano
passado, não se deveu a nenhum
erro grave da equipe. A causa básica
foi o Plano Bresser, que pegou a
rede literalmente no contrapé: esta-
va com grande estoque de móveis c
eletrodomésticos c fazia promoções.
Como resultado, foi obrigada a yen-
der por preços congelados abaixo
dos custos dc aquisição — fatalidade
que pegou desprevenidas muitas ou-
tras empresas.

5M!
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Obituário

Uio de Janeiro
Fernando Sabrilu de Albuquer-
que, 53 anos, de cirrose hepAti-
ca. Carioca, casado, comercia-
rio linha um filho.
Ulysscs Kuniulhctc Maiu, 86

. anos, de pneumonia no Centro
Bambina. Nascido no Espírito

.Santo, casado, aposentado, ti-
nha cinco filhos.
Isaura de Carvalho Cruz, 67

; anos, de insuficiência cardíaca.
'.Carioca, casada, doméstica.
, Francisco Galváo de Souza, 58,
•de pancreatite. Cearense, viú-
vo, zelador, tinha quatro fi-
lhos, morava em Copacabana.
Renato Cisar Branco Nunes, 34
anos. de infarto. Carioca, casa-
do, jornalista, deixa um filho e
morava em Botafogo.
Jlélio Cirilo de Sou/.a, 42 anos,
de esteatose bepática. Pernam-
bucano, solteiro, operador de

. máquinas, tinha três filhos.
Lucila Corrêa Nunes, 66 anos,

Estados

de pneumonia, na Casa de Saú-
de Maternidade Nossa Senhora
da Penha. Carioca, casada, do-
méstica, deixa trôs dois filhos.
José Pedro Gomes, 54 anos, de
pneumopatia, no Hospital do
Anda®. Mineiro, solteiro,
servente.
Lizetc Barbosa da Silva, 32
anos, de insuficiência respira-
tória, na Casa de Saúde Santa
Rita. Nascida no Piauí, soltei-
ra, secretária.
Ricardo Antonio Ferreira, 62
anos, de cirrose hepática, no
Hospital São Lucas. Carioca,
casado, aposentado, tinha dois
filhos.
Noélia Irenia da Costa Araújo,
43 anos, de insuficiência renal.
Carioca, casada, doméstica.
Maria Martins dc Moura, 83
anos, de infccção do cólon.
Portuguesa, casada, tinha qua-
tro filhos.

Ladrões depõem sobre roubo de

US$ 8 milhões e são liberados

Mendo Correia, 96, de insufi-
ciência cardíaca, em Belo Hori-
zontel Natural de Rio Pardo,
transferiu-se ainda criança para
Salinas, no Norte de Minas.
Como vereador presidiu a Cá-
mara Municipal e foi prefeito
daquela cidade. Atuou como
juiz de paz e delegado em Sali-
nas. Era viúvo de Violeta Ra-

mires Correia e tinha 10 filhos.
Maurício dos Reis Cardoso, 25,
de acidente automobilístico,
cm Belo Horizonte. Estudante
dc direito, cursava o penúltino
ano na Faculdade de Direito
Milton Campos. Era filho de
Jair Cardoso Anolun e Diva
Cardoso.

Tempo

Menos 24 horas depois dc deti-
dos para interrogatório na Divisão
dc Entorpecentes do Rio, os qua-
tro envolvidos no roubo de US$ 8
milhões desviados durante a cone-
xão do vôo 861 da Varig no Acro-
porto Internacional no último dia 5
de fevereiro, já estão cm liberda-
dc. Gomo não houve flagrante,
Reinaldo Borges Rocha Campos,
29, Luís Carlos Paiva Cunha, 27,
Miguel Davi Hushi Neto, 26, c
Júlio César Alves Neto, 23, foram
liberados logo após seus depoi-
mentos, que só terminaram por
volta de 6h de ontem.

O delegado titular da Divisão
de Entorpecentes, Jorge Marques
Sobrinho, espera concluir o inqué-
rito policial até terça-feira e enviá-
lo para a ' "tiça junto com o
pedido d' > preventiva dos

.onfessaram suas
pa Antes disso Mar-
ques jorinho quer ouvir o funcio-
nário da empresa Air System,co-
nhccido por João, que teria parti-
cipado do roubo, e mais três pes-

soas envolvidas no câmbio dc par-
te dos dólares.

Os 7 milhões 864 mil dólares
apreendidos pelos policiais já es-
tão cm poder da I3rink's. O dinhei-
ro foi entregue aos cuidados do
vice-presidcntc administrativo da
empresa, Pcrcival Araccma, e le-
vado, às 23h, cm dois carros-
fortes, acompanhados por duas
viaturas da divisão, à sede da
Brink's. Ao serem informados,
através dos jornais, que a rccom-
pensa oferecida pela empresa de
segurança norte-amcrican, totali-
zava CZ$ 76 milhões e que o
secretário de Polícia Civil, Hélio
Sabóya, reivindicou a verba para
ofundo orçamentário especial da
Academia dc Polícia, alguns poli-
ciais da divisão ficaram revoltados.

De acordo com os depoimen-
tos dos quatro presos, não houve
qualquer planejamento para o des-
vio dos 8 milhões de dólares. Rei-
naldo c Júlio chegaram às 6h30min
no Aeroporto, no plantão do dia 5
de fevereiro. Eles estavam num

Carlos Hungria

Três roubam táxi na

Gamboa e o devolvem

com cadáver na mala
A manhã chuvosa dc ontem reservou uma surpresa

para o motorista dc táxi Francisco Fontes, de 60 anos,
que saiu de casa em São Cristóvão para trabalhar, foi
rendido por três homens na Gamboa. Dois deles levaram
o carro "para um trabalho" e voltaram meia hora depois
com a recomendação: "Sc manda porque tem uma coisa
na mala". Apavorado Francisco descobriu um cadáver
dc um homem na mala do carro e foi direto para a 18°
Delegacia dc Polícia, onde foi registrada a ocorrência.

Foi uma operação muito inteligente dos bandi-
dos _ diSSe Josc Paulo Souto, delegado de plantão, que
foi com Francisco até o local onde os bandidos tomaram
o Gol placa TN 3728 emprestado. — Eles só queriam
<tesovar o cadáver.' ? Foi a primeira vez que Francisco Fontes, garçon
aposentado, enfrentou uma situação dessas, embora seja
motorista dc taxi há sete anos. "De manhã não havia
ninguém na rua, estava chuvoso, ninguém viu mesmo"
contou ao delegado.

Segundo Francisco, os três homens não o maltrata-
ram. Enquanto dois levavam o carro, o terceiro ficou
conversando com ele, acalmando-o, explicando que o
carro seria devolvido sem problemas. O delegado de
plantão verificou que o local onde o motorista foi
rendido pelos três homens fica a 100 metros de um dos
acessos à favela do Morro da Providência.

O caso não é nosso, mas como o titió estava
muito nervoso, nós fizemos as diligências e vamos
encaminhar o expediente para a 2o DP, da Saúde —
explicou o delegado.

Francisco Fontes, que é cardíaco, tomou remédio
assim que chegou à 18° DP, mas os policiais ainda
tiveram de levá-lo ao Souza Aguiar para tomar outro
remédio que o acalmasse.

Sc ele não estivesse tão nervoso, e sc não fôsse
um senhor, nós poderíamos ter desconfiado dele —
contou José Paulo Souto.

Na Visconde de Maná,

o trote nos alunos

calouros é o assunto
Luís Cláudio da Rocha Santos, 15, que ingressou na 2a

série do 2o grau da Escola Técnica Visconde de Mauá, em
Marechal Hermes, estava ontem com o cabelo cortado a zero.
Ele, como muitos outros novatos, foi vítima do trote imposto
por alunos antigos, mas não perdeu a esportiva: "Não tem
problema não, ano que vem eu me vingo. Acho que esse
negócio de trote não tem jeito e não há outra alternativa senão
aceitar numa boa".

O dia de aula foi normal na Escola. O assunto mais
discutido não era matemática, física ou geografia, mas sim os
trotes sofridos pelos siris— nome como são conhecidos os
calouros —, na quinta-feira passada. Embora o professor
Ramos, que é diretor-adjunto, tenha afirmado que os trotes
estavam proibidos depois do acidente com a estudante Fabíola
Nunes Salgueiro, 14, — que ficou em estado de choque depois
de ter seu" corpo e roupas pintadas com tinta óleo —, os mais
antigos garantem que vão continuar. "Os s/rísque aparecerem
amanhã aqui vão levar os trotes de sempre, que são pintar o
corpo com tinta e raspar o cabelo dos garotos", gritava um dos
veteranos.

r História é antiga e

provocou até mortes
• O caso da Escola Técnica Visconde de Mauá foi apenas
mais um da história dos trotes no Brasil. Em vários deles, os
calouros acabaram sendo vítimas de ações tão violentas que já
resultaram até em morte. Prática exercida desde a Idade Média,
o trote fez sua primeira vítima fatal no Brasil em 1831: Francisco
da Cunha e Meneses, filho do visconde do Rio Vermelho.

| Em março de 1980, o estudante Carlos Alberto de Sousa foi
éspancado dentro de um trem para Mogi das Cruzes, em São
Paulo, por veteranos da Universidade daquela cidade, onde
<jursaria jornalismo. De família pobre, Carlos faria o curso à
noite e trabalharia durante o dia, mas não teve chances de
ijhegar à universidade. Agredido a socos por se recusar a ter sua
cabeça raspada, morreu uma semana depois.

| No ano passado, um caso de trote na Academia de Polícia
Militar de Pernambuco, que levou 21 alunos, entre rapazes e
ijioças, ao hospital da corporação. Os pais dos alunos denuncia-
iam à instituição que seus filhos foram obrigados a correr sobre
uma erva que queima a pele e a enfiar a cabeça dentro de uma
fossa. Em São Paulo, a Escola Técnica Estadual Getúlio
Vargas, também de 2Ü grau, registrou casos violentos de trote,
em 1983

ADARI0 FERREIRA DE MATTOS

NETO
MISSA DE 7o DIA

Marllia Menezes de Mattos e filhas, Adario Ferreira de Mattos Filho
e esposa, Taisa Monteiro de Matos e filhos, Sandra Matos
Machado, esposo e filhos, agradecem as manifestações de pesar
recebidas e convidam parentes e amigos para a Missa de Sétimo
Dia do falecimento de seu querido esposo, pai, filho e irmão que
será celebrada às 19:00 horas de amanhã, segunda-feira, 21/03/88
na Igreja dos Sagrados Corações, Rua Conde de Bonfim, 474
Tijuca. A família solicita dispensa dos cumprimentos

md|Lrrc -¦
¦fcrnrr -p <«... v m, $p$l

BgL.*ary-i, . 4

Gol da firma TNT Skypak Malotes
Aéreos, onde trabalham, e iriam
buscar a carga destinada à empre-
saque estava chegando pelo vôo •
861 da Varig. Lá sc encontraram
com João, da Air System, que
avistou os malotes. Pensando que-
sc tratava dc videoscassetes e acos-
tumados a pequenos desvios, os
trôs colocaram os dois sacos na
mala do Gol e levaram para o setor
C do terminal. Com a chegada de
Miguel, também da TNT, eles pas-
saram o roubo para uma kombi e
assim, retiraram o dinheiro do ae-
roporto. Quando descobriram os
US$ 8 milhões nos malotes, João
imediatamente desistiu do roubo
c, a partir de então, Miguel, Júlio
e Reinaldo ficaram com a tarefa de
sc livrar do dinheiro.Foi quando
chamaram Luís Carlos, da Interna-
tional Bonded Couriers, que guar-
dou US$ 6 milhões. Os outros US$
2 milhões ficaram escondidos na
casa da mãe de Miguel. Só Luís
Carlos gastou parte do dinheiro,
envolvendo outras pessoas no
roubo.

Delegado quer

ouvir a mulher

do major morto
O deíegado-titular da 19a DP, Oswal-

do Neves, pretende ouvir ainda esta se-
mana Eloísa Bouças, viúva do major PM
Mário Coimbra Bouças, assassinado na
noite de quinta-feira em frente ao Tijuca
OffShopping por dois pivetes que tenta-
ram roubar seu Escort. O delegado só
está esperando que Eloísa se recupere do
trauma, para, entre outras providências,
que ela faça o reconhecimento dc André
Luís da Conceição Rosa, assaltante do
Morro Casa Branca, e suspeito dc ser um
dos participantes do crime.

— A dona Eloísa é de suma impor-
tãncia para nossas investigações, que não
vão parar um dia sequer, nem no final de
semana. Se ela estiver melhor, pretende-
mos ouvi-la amanhã — acrescentou o
policial.

Ontem, Osvaldo Neves esperou em
vão ouvir mais dois vigilantes do Off-
Shopping, mas os irmãos Álvaro de Sou-
sa Silva e Moisés de Sousa Silva não
apareceram ate o começo da tarde. No
Off-Shopping informou-se que eles "só
trabalham à noite". O delegado expediu
um mandado dc condução, para que os
dois sejam levados por policiais à dele-
gacia.

Na sexta-feira, outros dois vigias fo-
ram ouvidos, mas pouco ajudaram nas
investigações policiais. Severcno Luís
Nascimento e Luís Raimundo de Oliveira
contaram que na hora do crime — por
volta das 23h — estavam num parquinho
próximo e ouviram os tiros, porém não
viram os criminosos.No New Specchio não havia nenhuma irregularidade

Salões são intimados a 
Presos morrem

utilizar esterilizador

O Departamento Geral de Vigilância
Sanitária intimou ontem o salão de cabe-
leireiros Rafa, que funciona na Galeria
Condor, n" 23, no Largo do Machado, a
colocar um esterilizador para prevenção
contra o vírus da Aids. A idéia é alertar
os salões sobre o risco que correm os
clientes quando não são esterilizados
utensílios como alicate, tesoura e na-
valha.

A ação contra os salões tem o propó-
sito de ver cumprida a lei 1.0(11, que
obriga os estabelecimentos a utilizarem
estufa a uma temperatura superior a 60
graus centígrados por 30 minutos. Na
maioria dos salões do Rio são usados
aparelhos com emissão de raios gama ou
ultravioleta, que não inativam o vírus da
Aids.

No Tonny Cabeleireiros, que fica no
n° 201 da Galeria Condor, o aparelho
esterilizador não era muito utilizado pc-
los profissionais. 

"Pelo número de clien-

tes do salão, deveria haver muito mais
alicates e tesouras na estufa", explicou o
sanitarista Ivan Stanley. O Tonny foi
intimado também a comprar uniformes
para seus funcionários c a usar apenas
uma toalha para cada cliente. A cliente
lima Lúcia José dos Santos, 29, que
freqüenta o salão duas vezes por semana,
traz seu alicate dc unha de casa para
evitar qualquer tipo de contaminação.
"Depois que eu me informei e descobri
os riscos que todos corremos, resolvi me
precaver", disse ela. A gerente do salão,
Maria do Socorro Siqueira, confirmou
que. embora tenha comprado o esteriliza-
dor, algumas vezes os funcionários esque-
cem de usá-lo.

No New Specchio Cabeleireiros, no
n° 252, a situação era diferente. Lá foi
possível encontrar o esterilizador funcio-
nando corretamente, todos os funciona-
rio trabalhavam de uniforme e as toalhas
estavam lavadas e esterilizadas após o
uso.

em delegacia e

em Água Santa

Traficantes são presos

com 1,4kg de cocaína

SALVADOR — O delegado Al-
berto da Paixão e oito agentes da
Delegacia da Polícia Federal dc
Ilhéus apreenderam na madrugada
de ontem, no município de Ibicaraí,
na região cacaueira do Sul do Esta-
do, um quilo e 400 gramas de cocai-
na pura e prenderam cinco trafican-
tes que trouxeram a droga da Bo-
lívia.

Há aproximadamente dois meses
que os agentes federais vinham se-
guindo os passos dos traficantes, fia
grados na estrada que liga os municí-
pios de Ibicaraí e Coaraci, no mo-

mento em que se preparavam para
fazer a transferência da cocaína, que
entrou no Brasil através de Guajara-
mirm, em Rondônia.

Foram presos e autuados em fla-
grante o agricultor Rubens Martins
dos Santos e seu filho, Rubens Mar-
tins dos Santos Filho, Ivan Alves de
Almeida, Euclides Lima dos Santos
Filho c Coichisse Rodrigues de As-
sis. Pelos cálculos dos policiais, a
cocaína pura seria transformada em
mais de 3 quilos da droga misturada,
que na região cacaueira vem sendo
comercializada a CZ$ 2 mil o grama.
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NA SAUDADE DOS AMIGOS SUA ETERNA ALEGRIA

A frente fria que está no litoral do Sudeste e a frente
quente que ondula pelo interior da região poderão influcn-
ciar o tempo em algumas áreas causando nebulosidade e
pancadas dc chuva.

No resto do país o tempo varia dc claro a nublado
com chuvas isoladas cm alguns estados do Norte, Nordeste
c Centro-Oeste.

No Rio e em Niterói

Nublado, ainda sujeito n chuvas
esparsas, com períodos dc melho-
ria. Visibilidade moderada. Ventos
do uuadrante Este a Norte, fracos a
moderados,1 com rajadas ocasio-
nais. Temperatura estável. Máxima
e mínima de ontem: 29.8" em Santa
Teresa e 22" cm Santa Cruz.

Precipitação das chuvas cm mm

Últimas 24 horas
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Normal mensal
Acumulada no ano
Normal anual

1.0
77.5
98.7

616.8
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Avisos Religiosos

Dois presos. Jorge Batista da Silva,
19, e Antônio Duarte Lisboa, 35, morre-
ram ontem em circunstâncias suspeitas: o
primeiro, de mal súbito na 22a DP, de-
pois de atendido por médicos do Hospital
Getúlio Vargas; o segundo por enforca-
mento. mas sem que seus companheiros
percebessem algo de anormal. Antônio
pertencia ao Comando Vermelho e esta-
va preso na cela B2 do presídio Ari
Franco, na Água Santa.

Jorge Batista da Silva, que estava
preso 11a delegacia da Penha desde o
ultimo dia 15, não apresentava sinais
externos de violência e chegou a ser
atendido ainda com vida. O caso ficou
registrado como mal súbito. Jorge foi
preso por dois policiais militares quando
tentava arrombar a casa de número 321
da Rua Timboim, de propriedade de
Maria Aparecida de Faria.

Segundo o registro de ocorrências do
dia 15, Jorge foi preso às 15h35min pelos
soldados Roberto Luiz de Oliveira c
Carlos Teixeira, quando tentava penetrar
na casa. Foi encontrada em seu poder
uma mochila amarela, com um martelo e
uma talhadeira, além de seis pássaros de
raças diversas em uma gaiola. Em seu
depoimento, o soldado Jorge Batista dis-
se que o preso reagiu e tentou fugir
pulando um muro, quando foi preciso
travar luta corporal com ele.

O delegado adjunto, Alberto Tornaz,
explicou que o caso aconteceu durante
seu plantão, quando os guardas carcerá-
rios avisaram que um detento estava
passando mal. O primeiro médico, do
Hospital Getúlio Vargas, Nelson Jamel,
chegou às 4hl9min, e o outro, João
Paulo, que atestou o óbito, foi chamado
às 9h30min.

Jorge Batista da Silva já tinha sido
preso em junho de 1986 por porte de
maconha, mas foi absolvido. No Instituto
Médico Legal os legistas poderão com-
provar se realmente a morte se deu por
mal súbito, ou se ele foi vítima de qual-
quer tipo de violência por parte dos.
detentos ou dos policiais.
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MISSA DE 7° DIA
Esposa, filho, nora, netos, irmãos, cunhados e sobrl-

nhos de José Bogéa, agradecem as manifestações de pesar,
carinho e solidariedade recebidas por ocasião de seu fale-
cimento e convida para Missa de 7® Dia que será celebrada
no dia 22.03.88 às 10:00 hrs, no Mosteiro de Sáo Bento à
Rua Dom Gerardo, 68 - Centro

MYRIAM MARINHO BARBOZA
MISSA 7o DIA

tMARLUCE 

BARBOZA LUPORINI.
IRMÃOS, FILHOS, NETA E SO-
BRINHOS convidam para a Missa

a ser realizada às 18 horas do dia 21 de
Março de 1988, segunda-feira, na Igre-

ja Matriz de N. Sra. de Copacabana, à
Rua Hilário de Gouveia 36.

IRACEMA TORRENTS PEREIRA
(PROFESSORA)

Missa de 7o dia

JL SEUS FILHOS, GENROS, NORAS,
T NETOS E BISNETOS, agradecem as

I manifestações de pesar recebidas e
convidam parentes e amigos para a

Missa que será celebrada dia 21, às 18:30
h, na Paróquia de Santa Mônica Av. Ataulfo
de Paiva, 527 Leblon.

Recebemos seu anúncio na

Av Brasil, 500 De domingo à

6a até 20'00h( aos sábados e

feriados 17.00h Tel 585-
4350 — 585-4326 — 585-
4356 ou no horário comercial
nas lojas de

CLASSIFICADOS
Para outras iriformações,

consulte o seu
JORNAL DO BRASIL
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Obituário

Rio de Janeiro
Fernando fjobóla dc Albuquer-
que, 53 anos, dc cirrose licpáli-
ca. Carioca, casado, comcrciá-
rio tinha um filho.
Ulysscs Kamalhctc Maiu, 86
anos. de pneumonia no Centro
Hantbina. Nascido no Espírito
Santo, casado, aposentado, ti-
nha cinco filhos.
Isaura dc Carvalho Cruz, 67
anos, de insuficiência cardíaca.
Carioca, casada, doméstica.
Francisco (ialvão dc Sou/a, 5X,
de pancreatite. Cearense, viú-
vo, zelador, tinha quatro fi-
lhas, morava em Copacabana.
Renato César Branco Nunes, 34
anos, de infarto. Carioca, casa-
do, jornalista, deixa um filho e
morava em Botafogo.
Hélio Cirilo dc Souza, -12 anos,
de esteatose hepática. Peruam-
bucano, solteiro, operador de
máquinas, linha três filhos.
Lucila Corrêa Nunes, 66 anos,

Estados

de pneumonia, na Casa de Saú-
de Maternidade Nossa Senhora
da Penha. Carioca, casada, do-
mestiça, deixa três dois filhos.
José Pedro Gomes, 54 anos, de
pneumopatia, no Hospital do
Andaraí. Mineiro, solteiro,
servente.
l.izete Barbosa da Silva, 32
anos, de insuficiência respira-
tória, na Casa de Saúde Santa
Rita. Nascida no Piauí, soltei-
ra, secretária.
Ricardo Antonio Ferreira, 62
anos, de cirrose hepática, no
Hospital São Lucas. Carioca,
casado, aposentado, tinha dois
filhos.
Noélia Irenia da Costa Araújo,
43 anos, de insuficiência renal.
Carioca, casada, doméstica.
Maria Martins dc Moura, 83
anos, de infecção do cólon.
Portuguesa, casada, tinha qúá-
tro filhos.

Mendo Correia, 96, de insufi-
ciência cardíaca, cm Belo Hori-
zonte. Natural de Rio Pardo,
transferiu-se ainda criança para
Salinas, no Norte de Minas.
Como vereador presidiu a Cá-
mara Municipal e foi prefeito
daquela cidade. Atuou como
juiz de paz e delegado cm Sali-
nas. Era viúvo de Violeta Ra-

mires Correia e tinha 10 filhos.
Maurício dos Reis Cardoso, 25,
de acidente automobilístico,
em Belo Horizonte. Estudante
de direito, cursava o penúltino
ano na Faculdade de Direito
Milton Campos. Era filho de
Jair Cardoso Anolim e Diva
Cardoso.

Ladrões depõem sobre roubo de Loteria

US$ 8 milhões e são liberados

Menos 24 horas depois de deti-
dos para interrogatório na Divisão
de Entorpecentes do Rio, os qua-
tro envolvidos no roubo de US$ 8
milhões desviados durante a cone-
xão tio vôo 861 da Varig no Aero-
porto Internacional no último dia 5
de fevereiro, já estão em liberda-
de. Como não houve flagrante,
Reinaldo Borges Rocha Campos,
29, Luís Carlos Paiva Cunha, 27,
Miguel Davi Hushi Neto, 26, e
Júlio César Alves Neto, 23, foram
liberados logo após seus depoi-
mentos, que só terminaram por
volta de 6h de ontem.

O delegado titular da Divisão
de Entorpecentes, Jorge Marques
Sobrinho, espera concluir o inque-
rito policial até terça-feira e envia-
lo para a Justiça junto com o
pedido dc prisão preventiva dos
quatro que já confessaram suas
participações. Antes disso Mar-
ques Sobrinho quer ouvir o funcio-
nário da empresa Air System,co-
nhecido por João, que teria parti-
cipado do roubo, c mais três pes-

ADARIO FERREIRA DE MATTOS

NETO
MISSA DE 7° DIA

Marllia Menezes do Mattos e filhas, Adario Ferreira do Mattos Filho
e esposa, Taisa Monteiro do Matos e filhos, -Sandra Matos
Machado, esposo e filhos, agradecem as manifestações do posarrecobidas e convidam parentes e amigos para a Missa do Sétimo
Dia do falecimento de seu querido esposo, pai, filho e irmão quoserá celebrada às 19.00 horas de amanhã, segunda-feira, 21/03/88,
na Igreja dos Sagrados Corações, Rua Conde de Bonfim, 474 —
Tijuca. A família solicita dispensa dos cumprimentos.

soas envolvidas no câmbio de par-
te dos dólares.

Os 7 milhões 864 mil dólares
apreendidos pelos policiais já es-
tão em poder da Brink's. O dinhei-
ro foi entregue aos cuidados do
vice-presidente administrativo da
empresa, Percival Aracema, e le-
vado, às 23h, cm dois carros-
fortes, acompanhados por duas
viaturas da divisão, à sede da
Brink's. Ao serem informados,
através dos jornais, que a recom-
pensa oferecida pela empresa de
segurança norte-american, totali-
zava CZ$ 76 milhões e que o
secretário de Polícia Civil, Hélio
Sabóya, reivindicou a verba para
ofundo orçamentário especial da
Academia de Polícia, alguns poli-
ciais da divisão ficaram revoltados.

De acordo com os depoinien-
tos dos quatro presos, não houve
qualquer planejamento para o des-
vio dos 8 milhões de dólares. Rei-
naldo e Júlio chegaram às 6h30min
no Aeroporto, no plantão do dia 5
de fevereiro. Eles estavam num

Carlos Hungria

Três roubam táxi na

Gamboa e o devolvem

com cadáver na mala
A manhã chuvosa de ontem reservou uma surpresa

para o motorista de táxi Francisco Fontes, de 60 anos,
que saiu de casa em São Cristóvão para trabalhar, foi
rendido por três homens na Gamboa. Dois deles levaram
o carro "para um trabalho" e voltaram meia hora depois
com a recomendação: "Sc manda porque tem uma coisa
na mala". Apavorado Francisco descobriu um Cadáver
de um homem na mala do carro c foi direto para a 18"
Delegacia de Polícia, onde foi registrada a ocorrência.

Foi uma operação muito inteligente dos bandi-
dos — disse José Paulo Souto, delegado de plantão, que
foi com Francisco até o local onde os bandidos tomaram
o Gol placa TN 3728 emprestado. — Eles só queriam
desovar o cadáver.

Foi a primeira vez que Francisco Fontes, garçon
aposentado, enfrentou uma situação dessas, embora seja
motorista de taxi há sete anos. "De manhã não havia
ninguém na rua, estava chuvoso, ninguém viu mesmo",
contou ao delegado.

Segundo Francisco, os três homens não o maltrata-
ram. Enquanto dois levavam o carro, o terceiro ficou
conversando com ele, acalmando-o, explicando que o
carro seria devolvido sem problemas. O delegado de
plantão verificou que o local onde o motorista foi
rendido pelos três homens fica a 100 metros dc um dos
acessos à favela do Morro da Providência.

O caso não é nosso, mas como o titio estava
muito nervoso, nós fizemos as diligências e vamos
encaminhar o expediente para a 2" DP, da Saúde —
explicou o delegado.

Francisco Fontes, que é cardíaco, tomou remédio
assim que chegou à 18° DP, mas os policiais ainda
tiveram dc levá-lo ao Souza Aguiar para tomar outro
remédio que o acalmasse.

Se ele não estivesse tão nervoso, e se não fôsse
um senhor, nós poderíamos ter desconfiado dele —
contou José Paulo Souto.

Na Visconde de Mauá,

o trote nos alunos

calouros é o assunto
Luís Cláudio da Rocha Santos, 15, que ingressou na 2a

série do 2o grau da Escola Técnica Visconde de Mauá, em
Marechal Hermes, estava ontem com o cabelo cortado a zero.
Ele, como muitos outros novatos, foi vítima do trote imposto
por alunos antigos, mas não perdeu a esportiva: "Não tem
problema não, ano que vem eu me vingo. Acho que esse
negócio de trote não tem jeito e não há outra alternativa senão
aceitar numa boa".

O dia de aula foi normal na Escola. O assunto mais
discutido não era matemática, física ou geografia, mas sim os
trotes sofridos pelos siris— nome como são conhecidos os
calouros —, na quinta-feira passada. Embora o professor
Ramos, que é diretor-adjunto, tenha afirmado que os trotes
estavam proibidos depois do acidente com a estudante Fabíola
Nunes Salgueiro, 14. — que ficou em estado de choque depois
de ter seu corpo e roupas pintadas com tinta óleo —, os mais
antigos garantem que vão continuar. "Os s/risque aparecerem
amanhã aqui vão levar os trotes de sempre, que são pintar o
corpo com tinta e raspar o cabelo dos garotos", gritava um dos
veteranos.

História é antiga e

provocou até mortes
O caso da Escola Técnica Visconde de Mauá foi apenas

mais um da história dos trotes no Brasil. Em vários deles, os
calouros acabaram sendo vítimas de ações tão violentas que já
resultaram até em morte. Prática exercida desde a Idade Média,
o trote fez sua primeira vítima fatal no Brasil em 1831: Francisco
da Cunha c Meneses, filho do visconde do Rio Vermelho.

Em março de 1980, o estudante Carlos Alberto de Sousa foi
espancado dentro de um trem para Mogi das Cruzes, em São
Paulo, por veteranos da Universidade daquela cidade, onde
cursaria jornalismo. De família pobre, Carlos faria o curso à
noite e trabalharia durante o dia, mas não teve chances de
chegar à universidade. Agredido a socos por se recusar a ter sua
cabeça raspada, morreu uma semana depois.

No ano passado, um caso de trote na Academia de Polícia
Militar de Pernambuco, que levou 21 alunos, entre rapazes e
moças, ao hospital da corporação. Os pais dos alunos denuncia-
ram à instituição que seus filhos foram obrigados a correr sobre
uma erva que queima a pele e a enfiar a cabeça dentro de uma
fossa. Em São Paulo, a Escola Técnica Estadual Getúlio
Vargas, também de 2" grau, registrou casos violentos de trote,
em 1983.

!\o New Specchio não havia nenhuma irregularidade

Salões são intimados a

utilizar esterilizador

O Departamento Geral de Vigilância
Sanitária intimou ontem o salão de cabe-
leireiros Rafa, que funciona na Galeria
Condor, n° 23, no Largo do Machado, a
colocar um esterilizador para prevenção
contra o vírus da Aids. A idéia é alertar
os salões sobre o risco que correm os
clientes quando não são esterilizados
utensílios como alicate, tesoura e na-
valha.

A ação contra os salões tem o propó-
sito de ver cumprida a lei 1.001, que
obriga os estabelecimentos a utilizarem
estufa a uma temperatura superior a 60
graus centígrados por 30 minutos. Na
maioria dos salões do Rio são usados
aparelhos com emissão de raios gama ou
ultravioleta, que não inativam o vírus da
Aids.

No Tonny Cabeleireiros, que fica no
n° 201 da Galeria Condor, o aparelho
esterilizador não era muito utilizado pe-
los profissionais. 

"Pelo número de clien-

tes do salão, deveria haver muito mais
alicates c tesouras na estufa", explicou o
sanitarista Ivan Stanley. O Tonny foi
intimado também a comprar uniformes
para seus funcionários e a usar apenas
uma toalha para cada cliente. A cliente
lima Lúcia José dos Santos, 29, que
freqüenta o salão duas vezes por semana,
traz seu alicate de unha de casa para
evitar qualquer tipo de contaminação.
"Depois que eu me informei e descobri
os riscos que todos corremos, resolvi me
precaver", disse ela. A gerente do salão,
Maria do Socorro Siqueira, confirmou
que, embora tenha comprado o esteriliza-
dor, algumas vezes os funcionários esque-
cem de usá-lo.

No New Specchio Cabeleireiros, no
n" 252, a situação era diferente. Lá foi
possível encontrar o esterilizador funcio-
nando corretamente, todos os funcioná-
rio trabalhavam de uniforme e as toalhas
estavam lavadas e esterilizadas após o
USO.

Gol da firma TNT Skypak Malotes
Aéreos, onde trabalham, e iriam
buscar a carga destinada à empre-
saque estava chegando pelo vôo
861 da Varig. Lá se encontraram
com João, da Air System, que
avistou os malotes. Pensando que-
se tratava de videoscassetes e acos-
tumados a pequenos desvios, os
três colocaram os dois sacos na
mala do Gol e levaram para o setor
C do terminal. Com a chegada de
Miguel, também da TNT, eles pas-
saram o roubo para uma kombi e
assim, retiraram o dinheiro do ae-
roporto. Quando descobriram os
US$ 8 milhões nos malotes, João
imediatamente desistiu do roubo
c, a partir dc então, Miguel, Júlio
c Reinaldo ficaram com a tarefa de
se livrar do dinheiro.Foi quando
chamaram Luís Carlos, da Interna-
tional Bonded Couriers, que guar-
dou US$ 6 milhões. Os outros US$
2 milhões ficaram escondidos na
casa da mãe de Miguel. Só Luís
Carlos gastou parte do dinheiro,
envolvendo outras pessoas no
roubo.

Delegado quer

ouvir a mulher

do major morto
O delegado-titular da 19a DP, Oswal-

do Neves, pretende ouvir ainda esta se-
mana Eloísa Bouças, viúva do major PM
Mário Coimbra Bouças, assassinado na
noite de quinta-feira em frente ao Tijuca
OffShopping por dois pivetes que tenta-
ram roubar seu Escort. O delegado só
está esperando que Eloísa se recupere do
trauma, para, entre outras providências,
que ela faça o reconhecimento de André
Luís da Conceição Rosa, assaltante do
Morro Casa Branca, e suspeito de ser um
dos participantes do crime.

— A dona Eloísa é de suma impor-
táncia para nossas investigações, que não
vão parar um dia sequer, nem no final de
semana. Se ela estiver melhor, pretende-
mos ouvi-la amanhã — acrescentou o
policial.

Ontem, Osvaldo Neves esperou em
vão ouvir mais dois vigilantes do Off-
Shopping, mas os irmãos Álvaro de Sou-
sa Silva e Moisés dc Sousa Silva não
apareceram até o começo da tarde. No
Off-Shopping informou-se que eles "só
trabalham à noite". O delegado expediu
um mandado de condução, para que os
dois sejam levados por policiais à dele-
gacia.

Na sexta-feira, outros dois vigias fo-
ram ouvidos, mas pouco ajudaram nas
investigações policiais. Scvereno Luís
Nascimento e Luís Raimundo de Oliveira
contaram que na hora do crime — por
volta das 23h — estavam num parquinho
próximo e ouviram os tiros, porém não
viram os criminosos.

Presos morrem

em delegacia e

em Água Santa

Traficantes são presos

com l,4kg de cocaína

O primeiro prêmio da extração de ontem — n" 2426 —
da Loteria federal, saiu pifa o bilhete n" 29.249 no valor de
('Z$ 4 milhões, que foi vendido em São 1'aulo. O segundo
prêmio ficou para o bilhete 92,551, no valor de CZ$ 250 mil,
também vendido em São Paulo: O terceiro prêmio ficou com
o bilhete n" 87.154, que saiu para o Paraná, no valor de CZ$
151) mil. Minas Gerais licou com o quarto prêmio, bilhete n"
07.0K2 no valor de CZ$ MO mil. O último prêmio ficou pario bilhete n" 64.987, no valor de GZ$ 70 mil, Foi vendido em
São Paulo.

Tempo

SALVADOR — O delegado Al-
berto da Paixão e óito agentes da
Delegacia da Polícia Federal de
Ilhéus apreenderam na madrugada
de ontem, no município de Ibicaraí,
na região cacaueira do Sul do Esta-
do, um quilo e 400 gramas de cocai-
na pura e prenderam cinco trafican-
tes que trouxeram a droga da Bo-
lívia.

Há aproximadamente dois meses
que os agentes federais vinham se-
guindo os passos dos traficantes, fia-
grados na estrada que liga os municí-
pios de Ibicaraí e Coaraci, no mo-

mento em que se preparavam para
fazer a transferência da cocaína, que
entrou no Brasil através de Guajara-
mirm, em Rondônia.

Foram presos e autuados em fia-
grante o agricultor Rubens Martins
dos Santos e seu filho, Rubens Mar-
tins dos Santos Filho, Ivan Alves de
Almeida, Euclides Lima dos Santos
Filho e Coichisse Rodrigues de As-
sis. Pelos cálculos dos policiais, a
cocaína pura seria transformada em
mais de 3 quilos da droga misturada,
que na região cacaueira vem sendo
comercializada a CZ$ 2 mil o grama.

Dois presos. Jorge Batista da Silva,
19, e Antônio Duarte Lisboa, 35. morre-
ram ontem em circunstâncias suspeitas: o
primeiro, de mal súbito na 22a DP, de-
pois de atendido por médicos do Hospital
Getúlio Vargas; o segundo por enforca-
mento, mas sem que seus companheiros
percebessem algo de anormal. Antônio
pertencia ao Comando Vermelho e esta-
va preso na cela B2 do presídio Ari
Franco, na Água Santa.

Jorge Batista da Silva, que estava
preso na delegacia da Penha desde o
último dia 15, não apresentava sinais
externos de violência e chegou a ser
atendido ainda com vida. O caso ficou
registrado como mal súbito. Jorge foi
preso por dois policiais militares quando
tentava arrombar a casa de número 321
da Rua Timboim. de propriedade de
Maria Aparecida de Faria.

Segundo o registro dc ocorrências do
dia 15, Jorge foi preso às 15h35min pelos
soldados Roberto Luiz de Oliveira e
Carlos Teixeira, quando tentava penetrar
na casa. Foi encontrada em seu poder
uma mochila amarela, com um martelo e
uma talhadeira, além de seis pássaros de
raças diversas em uma gaiola. Em seu
depoimento, o soldado Jorge Batista dis-
se que o preso reagiu e tentou fugir
pulando um muro, quando foi preciso
travar luta corporal coni ele.

O delegado adjunto, Alberto Tomaz,
explicou que o caso aconteceu durante
seu plantão, quando os guardas carcerá-
rios avisaram que um detento estava
passando mal. O primeiro médico, do
Hospital Getúlio Vargas, Nelson Jamel,
chegou às 4hl9min, e o outro, João
Paulo, que atestou o óbito, foi chamado
às 9h30min.

Jorge Batista da Silva já tinha sido
preso em junho de 1986 por porte de
maconha, mas foi absolvido. No Instituto
Médico Legal os legistas poderão com-
provar se realmente a morte se deu por
mal súbito, ou se ele foi vitima de qual-
quer tipo de violência por parte dos
detentos ou dos policiais.
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A frente fria que atingiu o litoral do sudeste,
continua influenciando o tempo nessa região cau-
sando nebulosidade e chuvas em algumas áreas. No
sul, predomina bom tempo c, no resto do país,
existe pancadas de chuvas no centro-oeste e em
alguns estados do norte e nordeste.

No Rio e em Niterói

Nublado a acasionalmcnte claro,
possíveis chuvas isoladas, principal-mente no norte do estado. Vento
qúadrantc norte rondando p.ira sti-
deste, fracos e moderado. Úmida-
dc moderada a boa. Máxima 28.5
em Jacarepagíiá e Santa Cruz e
mínima 21.3 no Alto da Boa Vista.

Precipitação das chuvas <
Ultimas 24 horas
Acumulada no mês
Normal mensal
Acumulada no ano
Normal anual

1.0
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1(198.4

Nascrrti* 05h5(miin^ Ocasols IKhOJmtn
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Cabo 03h40minM.ini I0h05min/1).2m
Frio I6h00min/Um 22h52mirv0.2m
O G/Mar informa ijuc o mar está agitado, com
águas a 19" c os banhos estão proibididos
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Nos Estados
Condfoies Max. Mm.

PA Nublado 29.1 IV 2
KR Nublado 3.V6 24.4
AP: Nublado 30.6 23.0
AM Nublado 31.8 24.2
RO Nublado 31.4 24.2
AC: Nublado 21.0
SE: Nublado 30.8 26.6
CE: Nublado 30.0 23.6
PB: Nublado 23.8
AL: Nublado 314 23.5
RY Nublado 30.8 24.5
PE: Nublado 32.3 21.7
BA: Nublado 31.0 25.3
MA Nublado 30.3 22.9
PI- Nublado —
DP: Nublado 26.9 17.4
MT Nublado 30.9 20.6
MS: Nublado 30.9 20.6
GO Nublado 30.1 19.7
MG Nublado 28.2 19.0
SP: Claro 2h.7 19.8
ES: Claro 35.9 24.1
PR Claro 28.1 18.2
SC: Claro 26.8 20.4
RS: Claro 27.6 17.9

No Mundo

Amslcrda nublado 10 5AsMiiKao nublado 34 18Atrnas nublado 18 10Berlim claro -4Bonn nublado -1Bogota nublado 17 4Bruxelas nublado 9Buenos Aires claro 27 17Caracas claro 27 16Genebra chuvi>so 11 4Havana nublado 29 18I a Pax chuvoso 13 1l.ima claro 26 19lishoa nublado 22 10Umdres nublado 13 9Madri claro 21 7Miami nublado 22 16Montevideu claro 26 16Moscou nublado 2No*a lorque claro 1Parts chuvoso 11 7Roma claro 20 5Santiago claro 28 10Toquio nublado 14 8Viena daro 1Washington claro -1 - 9

Avisos Religiosos

JDSE BOGEA

NOGUEIRA DA CRUZ
(JORNALISTA)

MISSA DE 7" DIA
Esposa, filho, nora, netos, Irmãos, cunhados a sobri-

nhos de Josó Bogéa, agradecem as manifestações de pesar,
carinho e solidariedade recebidas por ocasião de seu fale-
cimento e convida para Missa de T1 Dia que será celebrada
no dia 22.03.88 às 10:00 hrs, no Mosteiro de São Bento à
Rua Dom Gerardo, 68 - Centro.

t

MYRIAM MARINHO BARBOZA
MISSA 7o DIA

tMARLUCE 

BARBOZA LUPORINI,
IRMÃOS, FILHOS, NETA E SO-
BRINHOS convidam para a Missa

a ser realizada às 18 horas do dia 21 de
Março de 1988, segunda-feira, na Igre-
ja Matriz de N. Sra. de Copacabana, à
Rua Hilário de Gouveia 36.

IRACEMA TORRENTS PEREIRA
(PROFESSORA)

Missa de 7a dia

ÍSEUS 

FILHOS, GENROS, NORAS,
NETOS E BISNETOS, agradecem as
manifestações de pesar recebidas e
convidam parentes e amigos para a

Missa que será celebrada dia 21, às 18:30
h, na Paróquia de Santa Mônica Av. Ataulfo
de Paiva, 527 Leblon.

SIS

¦
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OS BASTIDORES
DA POLÍTICA

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

__ Ctt UMA 00 CASTELL0 —
JORNAL DO BRASIL

A cidadé|m

se informa nt

Cidade.
Tudo o qua vooé pncUa,
iam no Cidade. E muito mída^
É o melhor lugar da cidade '
para vooé oonsultar.
WRNAL DO BRASIL

JORNAL DO BRASIL

Prost, melhor

de ontem, dá

vez a Senna
IMOLA — Em seu primeiro dia de

treino no difícil circuito de Imola, o de
maior consumo de combustível na Fór-
mula-1, o francês Alain Prost levou a
McLaren a ser a mais rápida nos lestes
de ontem, c hoje entrega o cano ao
brasileiro Ayrton Senna, que pela pri-
meira vez experimentará o novo mode-
Io da equipe.

Prost não superou a melhor marca
da Ferrari, que até ontem dominava os
treinos, mas foi bem mais veloz que o
italiano Michele Alboreto, único piloto
da casa de Maranello a andar ontem,
que marcou o quarto tempo do dia.
Nélson Piquet melhorou um pouco a
sua Lotus e ficou com o quinto melhor
tempo, ainda virando na casa de 1:32.

Quem deveria pilotar a March on-
tem era o brasileiro Maurício Gugel-
min, mas como ainda se recupera de
uma forte bronquite, preferiu deixar o
carro nas mãos de Capelli. Se melhorar,
Gugelmin pega o carro hoje c poderá se
adaptar ao novo chassis.

Os tempos

_ Prost. McLaron 1 30 15
2— Choover. Arrows 130.75

— Capelli, March 1:31.86
— Alborolo, Forrari 1.31 89
— Plquot, Lotus 1 32 06
— Boutson, Bonottori .132 72
— Palmor, Tyrrol 1:33 05
— Larrauri. Eurobrun 1 33 68
— Tarquini. Coloni 133 75

10 — Modena. Eurobrun. 1:33.77
II — Arnoux. Ligtor 1 34 03
12 — Do Cesaris. Rial 1:34.07
13 — Ghinzanl. Zakspood 1:36 97
14 — Larini. Osella  138 23
15 — Bailoy. Tyrrol 1 39 30

Ford e Stock

largam hoje
GOIÂNIA — Depois de dominar

os treinos desde quinta-feira, o piloto
paulista Djalma Fogaça, 24 anos, asse-
gurou a pole-positiori para a primeira
etapa do Campeonato Brasileiro de
Fórmula Ford. hoje à tarde, no auto-
dromo de Goiânia, ao virar em 1:32.55.

O tempo de Fogaça foi mais de dois
segundos melhor que o recorde oficial
da pista, de 1:34.69. pertencente a
Domenico Paganoni Neto, o que dei-
xou o piloto da equipe Tcxaco Petrópo-
lis exultante. Há quatro temporadas na
Fórmula Ford. Fogaça está confiante
em conquistar sua segunda vitória na
categoria, e lembra como fator de sorte
que a primeira foi obtida justamente na
prova de abertura do campeonato pas-
sado. em Florianópolis.

A seu lado. na primeira fila. larga
outro destaque nos treinos desta sema-
na, e uma promessa do automobilismo
brasileiro: Christian Fíttipaldi. 17 anos,
filho de Wilsinho Fittipaldi. que mar-
cou 1:33.32. O veterano Alex Dias
Ribeiro, 39 anos, por sua vez. mostrou
estar bem distante do piloto que chegou
à Fórmula-1 nos anos 70. Fez o nono
tempo, em 1:33.44. ressentindo-se do
longo tempo que ficou sem pilotar.

Atrás de Fogaça e Fittipaldi. lar-
gani: Tont Stefani (GO), 1:33.54; Ri-
cardo Matos (RJ), 1:33.65; Affonso
Giaffone Neto (SP), 1:33.70; Jefferson
Elias (SP),1:33.SI: Domenico Paganoni
Neto (SP). 1:34.10; Renato Russo (SP)
1:34.43: Alex Dias Ribeiro (Dl ),
1:34.44, e Augusto Ribas (RJ). 1:34.57.

Stock Cars — O paulista Fábio
Sotto Mavor conquistou ontem sua ter-
ceira polc-position no circuito de Inter-
lagos e larga em vantagem na abertura
do 10" Campeonato Brasileiro de Stock
Cars. hoje.às 15 horas, no autódromo
paulista. Fabinho marcou 3:02.85. a
uma velocidade média de 154 km, e foi
quase dois segundos mais veloz que o
secundo colocado, Chico Serra, que fez
3:04.18.

Os demais pilotos, até o nono lugar
do grid, ficaram na casa dos 3:05,
inclusive o atual campeão brasileiro
Zeca Giaffone, e seu companheiro de
equipe Blindex, Walter Travaglini. que
largam na sétima e oitava posições,
respectivamente. O piloto Paulo Go-
mes, que levará em seu carro um adesi-
vo da UDR, não treinou bem e marcou
o 13° tempo, com 3:06.64.
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Hoje na Gávea

,0 pírw _ Al 14 horil -1.200 m«lroi CZ1
140 mil - (AREIA) - (DUPLA EXATA) Hlpò-

dromo — K0.
Fu|alra,En. Ferroíra 1M
KarinaKhanJ Ricardo 255
DroamD ,J.C.Castilho 555
ToaraF M.,F.P0f0irnF° 355" TaB.GF Almolda  4S5

J° PAr*o — Al 14h30mln - 2.000 motroí CZ$
110 mil - (GRAMA) - TRIEXATA - (DUPLA
EXATA) - Hlpédromo - Provi Preparatória
Extraordinária — Kg. _Jamaicfl'sLovo, A. Machado P 156

Jingola.G F.AInwda 256
Jarcy.JC Castilho 352
Dwéia.J Ricardo 456
Dolalhada.J. Pinto 556

30 ptno _ Al 15 Horai - 1.000m«lroi -
CZS 141 mil — (QHAMA)- TRIEXATA -
(DUPLA EXATAy— Agíncli» Hlpódtomo -
Páreo d« Leilão - (Inicio do Concureo de

TPonloi)
tivon?a.J M Silva '55
Ucania.J. F Reis 255
Espivitadolra.G.F.Almeida 355JulieManel. E S. Gomes 455
Jamaúba.L S Santos 555
TawnyL.E.R.FerroIra 655Presença, R.Costa 755Espinheira.J.Auóllo 855

Landfeia.J. Possanha 955
10 Boliuschn.J.Ricardo 105511 Danceterla.E.S.Rodngues 1155

4° Páreo - Al 15h30mln - 1.400 metroí
CZS 110 mil (GRAMA) — TRIE-

XATA - (DUPLA EXATA) -
Hlpódromo — Kg.

Daguette, J. Ricardo 156
Decolagem, L..F. Gomes 256
Implicante.E.S. Gomes 4 56
GreatKnow-How.J.F.Reis 556
Anamita.G.F.AImwda 656SaphlroJ. Aurélio 356" Soyance. F. Pereira F° 756

50 píre0 _ Al 16 horaa -1.000 melroí CZS
141 mil - (GRAMA) - TRIEXATA - (DUPLA
EXATA) - Hlpódromo - Páreo da Lallèo Kg.

1 Imnenso.J.M. Silva 1 55
} LeP ,J.B Fonseca 2 55

Juca Porto, I Lanos 3 55
Hélio Tour.J. Aurélio 4 55

Talontod, J.F. RolaGraciousGltt.J.Ricardo.
5b55

6° Páreo —Ai líhJOmln—1.000 milrai CZS
175 mil - (GRAMA) - TRIEXATA - (DUPLAEXATA) - AgáncUlfHIpódromo - CLASSI-

CO JÓQUEI CLUBE DE SAO PAULO kg.
DingonalSut.J Ricardo 859" Damazan.J.M Silva 1157Ima.J.Powanha  457
JustJann.A.MnchadoF^O .... 55
JudyGartand.G.F. Almolda 357Cara Sun, J.Rois 657KoepHor.J.QuoIroz 955Sistluna, R Costa 157Epitropo, E.S, Gomes 7 55
GoodDian.J.C Castilho 255Zorotto.J, Pinto  557

10 Tu/Ia,Juaro*Qarcia 12577o Páreo — Ài 17 horaa —1.400 matroa CZS
110 mil - (GRAMA) -TRIEXATA - (DUPLA EXATA) -Hlpódromo — Kg.

Definição. JF. Róis 154
Sining, E.S. Gomes 256lacôrlo, L A. AlvosJacro.J. Ricardo 456DambuquI.G.F. Silva 556Flore Chlaro.R.Macodo ... 656
Jang, E.S. Rodrlguos 756

8o PÁREO — As 17h30min — 1.400 motros
CZS 110 mil - (GRAMAI -TRIEXATA - (DUPLA EXATA) -Hipôdromo — Kg.AngoG., J.Ricardo 156Tillor Sun, E.S. Gomes 256Jaguaperi.J.Pessanha 356Suari.E.S Rodnguos 4 56

Dakmaru,G.F.Almeida 556DjobolT .E R Ferreira .656Votanto.M.B. Santos 7569° PÁREO - As 18 hocas - 1 300motros CZS 110 mil — (AREIA) —
TRIEXATA - (DUPLA EXATA) -Agências Hípôdromo — KgDragâoN.J. Ricardo 156

BiackE.J F.Reis 256Snow Rico, A.P. Souza 356GodBY,E.S.Gomes 456NódeBico.F.PeroíraF0 556Bolcash.J. Malta 656Resilio.G.F.AImotda 756Tropical K.,R. Rodrigues 856
Loggio,L.A.Alves 956

Indicações

/» p;jrcn _ Tc.irs For Money • Karina Kh:in • Fujnirn — A
parelha do Haras Santa Maria de Araras domina. Karina Khan
está em progresso. Fujaira é tido em boa conta.
^ páreo — Jnmaica's Love • Deréia • Detalhada — A turma
ficou fraca para Jamaica's Love que deve ganhar sem problemas,
gn páreo — Livenza * Dancetcria • Jarnaúba — Livcnza
melhorou muito desde sua última apresentado. Dancetcria loi
prejudicada e ainda arrematou perto das primeiras.
4" páreo — Grcat Know-How • Sapphirc • Daguette — Great
Know llow tem filiação para render o máximo na grama.
Sapphirc volta bem preparada e em turma acessível.
5" páreo — lmnense • Talented ® Le Professeur— Imnense não
largou em sua ultima apresentação. Normalmente é o melhor
nome na turma. Talented estréia com ótimos exercícios.
6" pureo — Diagonal Sul • Ixie • Cara Sun — Mesmo dando
alguns quilos de vantagem para as adversárias, Diagonal Sul e
muito ligeira c corredora, podendo obter mais uma vitória
clássica. Ixie está em evolução c venceu prova difícil recente-
mente.
7" páreo — Definição • Fiore Chiaro • Lacerto — Definição está
em ótima forma e na grama corre muito. Fiore Chiaro é ligeiro e
sempre chega entre os primeiros na sua turma. Lacerto vem de
ótima exibição na areia. Na grama, ainda não produziu grande
atuação.
8opáreo — Jaguaperi • Dakmaru • Djebel Tarik — Apesar de ser
muito manhoso Jaguaperi é a força do páreo, principalmente na
grama leve. Dakmaru está progredindo a cada atuação. E
perigoso na atropelada.
9" páreo — Dragão Negro • Resílio • Snow Rico — Dragão
Negro continua como força na turma. Resilio estreou e perdeu
por pequena diferença. Vai agora com o talento e a experiência
do Goncinha. Pode derrotar nosso preferido sem surpresa.

Ontem na Gávea

Turfe/Esportes

Iatismo 
procura 

novos caminhos

através da 
profissionalização

Irmãos lutam pelaCláudia Ramos

Para um esporte como o iatismo brasileiro,
que já conquistou diversas medalhas impor-
tantes para o país, pensar em profissionaliza-
çáo deixou de ser direito de quem o pratica
para se tornar conseqüência da tradição espor-
tiva. A profissionalização que será discutida
em novembro deste ano na Inglaterra, numa
reunião entre dirigentes da Confederação Bra-
fileira de Vela e da IRIJ (orgão internacional
máximo) possibilitará ao iatista viver somente
do esporte. Atualmente, são poucos os que
têm patrocínio, assim mesmo se limitando à
ajuda de custo que não cobre o total de
despesas com viagens e competições, entre
outras coisas.

Embora seja assunto praticamente defini-
do, a profissionalização vem causando certo
conflito dentro da classe. E não são poucos os
que discordam de que isso colocaria o iatismo
num nível mais acessível e popular. Pelo
contrário, falou-se até cm deixar mais evidente
o desnível entre os competidores, proporcio-
nado principalmente pelos patrocinadores.

— O iatismo é um esporte muito caro e é
claro que sai em vantagem quem tiver bom
patrocínio e puder se dedicar integralmente a
ele comentou Glcn Uaivnes. medidor da classe
470 e também iatista da classe tornando-o
ideal seria haver esquema especial para os
países do terceiro mundo.

Alex Welter, medalha de ouro na Olim-
piada de Moscou, na classe tornado, é um dos
que defendem a profissionalização. Patrocina-

do pela Mesbla há um mês, através da marca
Tucano — que ele estampa no seu barco, um
tornado que custa 15 mil dólares, além do
desenho de um tucano —, recebe ajuda para
viagens, alimentação e vestuário, mas não o
suficiente para sustentar a mulher e viver
apenas para treinar e competir. Tanto que
trabalha 110 setor de engenharia mecânica de
uma multinacional paulista. Treinos, só mes-
mo nos fins de semana ou qualquer outra hora
de folga.

Contrário à idéia de se dividir o iatismo em
duas categorias — profissional e amadora —
para ele. é difícil saber quem é profissional ou
quem deixa de ser. Alex acha que o ideal seria
a pessoa ser uma espécie de iatista de fábrica,
ou seja, trabalhar na própria fábrica que o
patrocina, sempre lidando com seu barco.

Marcelo Conde, vice-presidente da Confe-
deração Brasileira de Vela. acredita que, antes
mesmo do esporte se profissionalizar, o mais
importante é conseguir do governo isenção do
IP1 (Imposto Sobre Produto Industrializado),
que no caso dos barcos chega a 50%. Outra
medida é a criação de novas áreas para guar-
dar os barcos, como marinas públicas — no
Brasil só existem duas. uma na Glória (RJ) e
outra na Bahia, esta ainda em construção.

Muitas pessoas deixam de comprar barcos
por não terem onde colocar — explica Marce-
Io. Com a primeira medida, facilitaríamos a
importação do material, como o tecido da
vela, que náo existe no Brasil. E a segunda
criaria oportunidades para mais pessoas se
dedicarem ao esporte.

vaga na Olimpíada
Os irmãos Gracl começam a garantir

presença ikis Jogos Olímpicos de Seul.
Tprbeiff na classe Star, c Ifârs, na classe
Tornado, lideram O Torneio Pré-
Olímpico de Vela, que se realiza cm
Búzios, c mostram excelente forma para
representar o Brasil na raia de Pusan,
onde serão disputadas as regatas olím-
picas.

Lars Grael, tendo como prociro Cli-
nio dc Freitas, voltou a superar o expe-
riente Alex Welter, medalha de ouro nos
Jogos Olímpicos de Moscou, cm 80, e
lidera a classificação dos velozes Torna-
do. sem pontos perdidos. Torben Grael,
por sua vez, ficou em segundo lugar na
regata de ontem, e está em primeiro lugar
na'classe Star, com 3 pontos perdidos.

Ventos entre 10 e 15 nos, na direção
sudoeste, proporcionaram regatas tran-
qiiilas. sem os incidentes da véspera, e na
classe 470, a vitória foi da dupla Carlos
Henrique Wandcrley/Bcrnardo Arndt.
que assumiu a liderança da competição,
com 3 pontos perdidos. No feminino, as
vencedoras foram Cinthia Knoth e Mar-
cia Pellicano, com o barco Follow Mc.

Na prata da Barra, termina hoje o
Philishave On Wave Cup, competição
das classes windsurf.e laser. Como exibi-
ção, será realizada uma regata de stalom.

Ia páreo— Io Polson/Rogério Macedo 2" Lagor P. Vignolas 3o
Tipsy Task J. Ricardo vencedor (5) 13,UO dupla 3,20 place (5) 3,90
(3) 2,20 exata (5-3) 140,10 — Triexata (5-3-2) — CZS 541,00 —
Náo correu — Rincon De Luna ? páreo— cancelado 3° páreo—
Io Carpeteador Gonçalino Feijó de Almeida 2o Ordilla E.S.
Rodrigues 3o Tuleco J. Ricardo vencedor (4) 7,70 dupla 32,50
place (4) 4,60 (5) 5.80 exata (4-5) 100,80 — Triexata (4-5-6) —
CZS 199,00 — Não correu — Cloud In Heaven 4° páreo— Io
Dance A Lot Manuel Silva 2o Kevel J.F. Reis 3o Gedenè R.
Rodrigues vencedor (4) 10.80 dupla 49,40 place (4) 6,60 (3) 2,50
exata (4-3) 286,50 — Triexata (4-3-5) — CZS 423,00 5o páreo—
Io Hot Bog Gonçalino Feijó de Almeida 2" Calmira J. F. Reis 3o' 
Relincho P. Vignolas vencedor (7) 2.40 dupla 2.40 place (7) 1,40
(8) 1,50 exata (7-8) 5,30 - Triexata (7-8-1) - CZS 12,00 - Náo
correu — Gustavo 6o páreo— 1" Gonari Jorge Ricardo 2o Hot
Wind J.F. Reis 3o Jammer G.F. Silva vencedor (6) 1,90 dupla
3,50 place (6) 1,40 (4) 1,60 exata (6-4) 11,20 —Triexata (6-4-1) —
CZS 12,00.

T páreo— Io Santa Bia José Ferreira Reis 2" Feminité G.F.
.Almeida 3o Dar-EI-Baida E.R. Ferreira vencedor (3) 1,30 dupla
4,80 placè (3) 1,10 (7) 1,40 exata (3-7) 8,30 — Triexata (3-7-5) —
CZS 24,00.
S° páreo— Io Bardek Jorge Ricardo 2° Soberano R. Rodrigues 3o
Dai-Kan-San G.F. Almeida vencedor (7) 1,00 dupla 13,10 placê' 
(7) 1,10 (5) 3,70 exata (7-5) 15,80 — Triexata (7-5-2) — CzS
34,00.

. 9o páreo— Io Murundum Gonçalino Feijó de Almeida 2o Chão' Goiano M. Silva 3o Limpopo A.P. Souza vencedor (6) 2,20 dupla
! 21.80 place (6) 1,90 (3) 4,20 exata (6-3) 21,40 — Triexata (6-3-4)
¦ - CZS 82,00.

À noite, 
pela 

TY os 
punhos

do milionário Tyson contra Tubbs

Búzioa/Marcolo Carnaval

TÓQUIO — Envolvido por uma imensa
onda publicitária, tão forte como o poder de
seus punhos, o supercampeáo mundial dos
pesos-pesados Mikc Tyson enfrenta hoje às
23H30min (de Brasília) o também americano
Tony Tubbs, o sétimo desafiante desde que
Tyson unificou o título mundial ao derrotar
três campeões das diferentes associações que
comandam o boxe internacional. A TV Ban-
deirantes transmite a luta.

A popularidade de Tyson no Japão, com-
parada à que possui nos Estados Unidos, náo
foi conseguida só com os treinos abertos ao
público durante duas semanas. Deu entrevis-
tas falando contra o crime nas ruas e a favor da
educação para as crianças pobres e fez visitas e
donativos freqüentes a hospitais e instituições
dc caridade, numa intensa movimentação que
justifica a venda antecipada de 55 mil ingressos
para a luta dc hoje no Dome de Tóqui.

O campeão receberá bolsa de 10 milhões
dc dólares, enquanto o desafiante poderá sair
do ringue consagrado, em caso de vitória, mas
com apenas meio milhão de dólares. Para a
crônica especializada internacional, a luta Ty-
son-Tubbs é vista como preparação mais forte
para o campeão enfrentar Michael Spinks no
dia 21 de junho, em Atlantic City.

Peso — Os problemas de excesso de
peso que Tubbs afirma ler resolvido com o
treinamento rigoroso contrastam com a forma
física perfeita de Tyson, atestada por seus
enxutos 99 quilos. Tubbs deve entrar no ringue
apenas um quilo acima de seu peso ideal e,
embora seu cartel de 24 vitórias em 25 lutas
não possa ser desprezado, a potência de Tyson
deverá derrotá-lo antes dos 12 assaltos pre-
vistos.

Credenciado por seu último devastador
nocaute em Larry Holmes e mais os 29 que
aplicou em 33 lutas, Tyson, na opinião de
experts como Sugar Ray Leonard, sairá de
Tóquio com mais uma vitória. Além dos 600
mil dólares ganhos num comercia de cerveja
para a televisão japonesa e da grande popula-
ridade obtida com os donativos, visitas e
declarações simpáticas.

Pontapé — Em Córdoba, o argentino
Jorge Dascola conquistou de forma insólita o
título latino-americano dos pesos-pesados.
Após aplicar duro castigo no brasileiro Ema-
nuel-Brites, no sexto assalto, Dascola foi
atingido com um pontapé pelo brasileiro.
Brites, desclassificado, teve de sair do local da
luta protegido por policiais. Tyson se protegerá sozinho
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JORNAL DO BRASIL

América joga

pensando em :

Antônio Lopes
Quando o América entrar cm campo

hoje à tarde, em Volta Redonda, os
jogadores estarão flertados pelo prepara;
dor físico Ralf Ferreira, ocupando o car-
go de técnico com a saída de Edu, para a
importância de vencer o time da cidade e.
entrar na semana do jogo com o Flamen-
go (quarta-feira, no Maracanã) em condi-
ções de desbancar o adversário da lide-
rança da Taça Guanabara. Na verdade, o
objetivo de Ralf é entregar o time ao
futuro técnico. Antônio Lopes, na chega-
da dele da Costa do Marfim, com boa
colocação na tabela. Assim, Lopes pode-
rá fazer planos de brigar pelo título do
segundo turno.

Volta Redonda America
Hobcrto Denis LucasPolaco

Almir Dedo
Edson Moita Marco Aurclic

Roberto Silva Paulo Roberto
Valtinho DelacirAdenur Pedro Paulo

Rugo Renato
Mazollnha MarcioVila« Wallaco

Mapal GauchoBetinho
T6onioo T6onloo

Paullnhode Almeida Ralf Ferreira
Local Estádio Raulino do Oliveira, aa
16h30min Juix Wilson Carlos dos Santos.

Toque Internacional Moacyr Andrade
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A bola de Vítor cresceu na lateral, mas ele ainda prefere o meio

Vítor

0 lateral cheio

de elogios que

só pensa 
no meio

Roberto Prado

TT ítor agradece os elogios por suas atuações na
V lateral-esquerda, mas não abre mão de voltar à

cabeça-de-área. Destaque nos três jogos em que atuou
improvisado, ele atribui a boa fase ao fim dos seus
problemas de contusão. Ano passado, uma inflamação
no púbis e um estiramento na coxa quase o levaram ao
desespero. Foi, segundo Vítor, um período de muito
sofrimento que, tudo indica, terminou.

A grande fase de Vítor já é conhecida na Arábia.
Por telefone, o técnico Pinheiro, que assume o Botafo-
go dia Io de abril, disse que ele é indispensável ao time,
tendo ainda ressaltado o caráter e o espírito de luta do
jogador.

Com palavras pausadas, porém firmes, Vítor
analisa esse seu momento:

— Jurei que este seria um grande ano para mim.
Coloquei na cabeça que iria lutar. Era hora de recupe-
rar o tempo perdido. Surgiu a chance de jogar na
lateral-esquerda e aceitei colaborar. O resultado do
meu trabalho apareceu e tudo está dando certo.

Currículo — Aos 28 anos. Vítor tem um

currículo invejável. Começou no juvenil do Flamengo
em 1977 e só saiu do clube em 1984. Nesse período,
além de títulos estaduais, brasileiros, da Libertadores
da América e do Mundial Interclubes, foi convocado
para as Seleções juvenil, amadora, de novos e profissio-
nal. Nesta, mesmo sendo na época reserva de Andrade
no Flamengo, acabou convocado por Telc.

Em meados de 84. Vítor foi emprestado ao
Atlético Mineiro. E em janeiro de 85 se transferiu para
o Vasco, trocado por Marquinho. Em São Januário.
Vítor teve um começo animador, mas seu segundo ano
de clube foi marcado pelo entra-e-sai do time e pelo
descaso dos dirigentes:

— Dei tudo de mim pelo Vasco. Mas quando
terminou meu contrato me deixaram de lado. O
problema no púbis me incomodava, mas o médico
Clóvis Munhoz insistia cm dizer que eu estava curado.
Dei graças a Deus quando apareceu o Botafogo.

Comprado por CZS I milhão 200 nul, Vítor
chegou ao Botafogo no início de 1987. Levou três
meses para se livrar do problema do púbis e mais dois
para recuperar a forma. Mas, 110 Campeonato Brasilei-
ro, um estiramento fez com que sua temporada termi-
nasse mais cedo.

Cristão, natural de Governador Portela, Vítor
atribui tudo que aconteceu na sua vida a Deus. Mesmo
110 tempo em que era foguista da Rede Ferroviária,
nunca reclamou do destino. 1 loje. realizado financeira-
mente — afirma que pode parar de jogar e levar boa
vida —. diz estar em paz com a profissão e a família.
Sua mulher Dalva Maria espera o primeiro filho para
julho:— Estou com o astral elevadíssimo. Este ano tem
tudo para ser um dos melhores de minha vida —
desabafou Vítor.

De clássicos
Bolas rápidas

Local — Siio Januário llorilrio — 10 horan Juli
— Josó Carlos Moura Prollmlnar — Botafogo x
Goitacás (JunioroB), As 14 horas

TV mostra o jogo da Itália — hoje, um
Ascoli x Inter que pouco promete —

mas o prato forte do cardápio dominical
europeu será servido em Madri, no Estádio
Vicente Calderon, onde o Atlético recebe o
Real. A tradição do clássico garante que o
desafio (como se diria do outro lado da
fronteira, em Portugal) terá alto nível. A
tabela de classificação do Campeonato Espa-
nliol e o retrospecto recente dos dois times
sugerem no entanto que o Real viverá mais
uma tarde de alegria.

O Real c o líder, com sete pontos de
vantagem sobre o segundo colocado (o Real
Sociedad, de San Sebastian), e ainda come-
mora a sua tão aclamada vitória de quarta-
feira, quando eliminou os alemães do Bayern
de Munique da Copa de Clubes Campeões da
Europa. O Atlético, muito pelo contrário,
produz uma campanha cada dia mais pálida.
Não marca um gol há quatro jogos e perdeu
as duas últimas partidas que fez cm casa,
contra um Barcelona este ano irreconhecível
e contra o Real Sociedad.

Os números e as aparências apostam
com convicção no Real. Uns e outras, porém,
de nada valem quando se trata de clássico. A
memória atesta: há algumas semanas, no jogo
de ida (o de hoje é de volta), o Atlético, no
Estádio Santiago Bernabeu, campo do adver-
sário, goleou o Real por 4 a 0.

\_r yy t/i •' »»ww « — - - — y  ) ^ ^
brasileiro Alemão: estrangeiros do
Atlético de Madri

• Liverpool c Everton, os
dois times da cidade dos
Beatles, fazem hoje uma
partida que poderá entrar
para a história do futebol
inglês. Basta que o Liver-
pool vença ou empate. Se o
fizer, completará 30 jogos
sem derrota. E terá quebra-
do o recorde do Leeas, que
há 14 anos manteve-se in-
victo durante 29 partidas.
¦ O recorde mundial dos
100 metros, nado de costas,
batido terça-feira em Tallin
(URSS) pelo soviético Igor
Polianski, tinha quase cinco
anos. Cravara-o, cm 21 de
agosto de 1983, cm Cara-
cas, o norte-americano
Rick Carey. O soviético na-
dou a distância no tempo de
55.17. O americano fizera,
na Venezuela, 55.19. E an-
tes, com marcas menos ex-
pressivas, fora autor de fei-
to de mais repercussão: no
mesmo dia, 6 de agosto
também de 1983, na cidade
norte-americana dc Clovis,
baixara o recorde duas vc-
zcs: de 55.49 para 55.44 e
deste tempo para 55.38.

¦ Os milionários jogadores
de beisebol dos Estados
Unidos estão ganhando me-
nos: seus salários, este ano,
tiveram uma queda dc 90
milhões dc dólares, em re-
lação ao que receberam dos
clubes cm 1986. A queda é
conseqüência dc uma ma-
nobra bem-succdidâ dos
proprietários das equipes:
cm 1985, num acordo aue a
Associação dos Jogadores
das Ligas Maiores prefere
chamar dc conspiração, cs-
ses donos do esporte decidi-
ram não mais contratar os
atletas que estivessem li-
vres. Ganharam assim uma
formidável arma de pressão
na hora dc renovar os con-
tratos dc seus empregados.
Os jogadores ameaçam
uma reação que poderá
chegar à greve, a exemplo
do que fizeram no início da
temporada os astros do fu-
tebol americano.

/

Adão e Eder

despedem-se

do Botafogo
Sem Vágner, vendido ao Guarani, tu

Botafogo enfrenta o Goitacás. hoje á
tarde, sem chances de conquistar a Taça
Guanabara. A campanha do time na
competição é ruim — uma vitória, cinco
empates e duas derrotas — e para agravar
a situação outros dois jogadores deixarão
o clube após o jogo: Cláudio Adão e
Éder.

Adão vai para o Palmeiras, desiludi-
do por ter, feito apenas um gol cm oito
jogos. E Éder emprestado a um clube
espanhol por 10 jogos, com possibilidade
dc ficar na Europa em definitivo, ao fim
do empréstimo de 50 mil dólares (cerca
dc CZ$ 7 milhões).

Goitacás
Jorgo LUÍÜ
Zô Paulo
Amaral
Paulo Ho nato
Edilson
Haroldo
OutlKalil
liol
AmorildoEdivaldo
Tècnloo
Antônio Loono

Botafogo
GabrielVandorlol

Ronaldo
Wilson GottardoVítor

Mauro Galvõo
Luiulnho

Paulinho Criciúma
Jeforson

Cláudio Adáo
Edor

Tècnloo
Jool Martins
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Com estas ofertas,você economiza

e seu carro se valoriza.

Bagageiro Paul Ricard.

De 3.790, Por 2.490,

Antena elétrica TR 10.

Apenas 6.990,

TODA A LINHA DE BATERIAS AJAX

COM DESCONTO DE 25%.

ears

Aspirador Car Vac.

De5.990, Por 3.990,

////£ BLACK&DECKER,,

Carregador Max Carga.

De690, Por 450,

Auto-rádio San Francisco.
Receiver de 4 faixas. FM
estéreo. Chaves de loudness
e mono/esiéreo. Controles
de graves e agudos
independentes. 25 watts
de potência.
De 12.990, Por

21.900,

9.290,

Auto-rádio/Toca-fitas Los
Angeles II. Auto-eject.
4 faixas. Chave mono/
estéreo. 4 canais. Loudness
e controles de graves e
agudos independentes.
Avanço e retrocesso com
trava. 50 watts de potência.
De 29.990, Por

H
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tia vive hoje o seu dia de Flamengo

Itoporuna — Polos do Vldal do Tcindado

Churrasqueira Itajai
(63x40x82)
Apenas

Churrasqueira Gim
(47x30x61)
De 990, Por

Kit Giragrill para
churrasqueira de
alvenaria. Com 4
espetos rotativos
De 11.900, Por

Churrasqueira Monte
Cario. (73x40x88)
De 3.290, Por

Churrasqueira Viva Vida
(63x40x107)
De 3.900, Por

UTIl PO# NATUttZA

e o seu dia de Flamengovive

MMXTU

8.900,

ateara

: Antônio Maria Filho
¦ grAPERUNA — A capacidade
Ho Estúdio Jair Bittencourt, estima-
(Ia cm II mil pessoas, certamente
Será superada esta tarde
(Í5hl5miri) quando o Flamengo en-
trar em campo para enfrentar o mes-
mo Porto Alegre que o derrotou há
um ano, no próprio local, por 2 a 0,
numa tarde de meio de semana que
transformou a vida desta pacata ci-
flade. Hoje não ser® diferente. A
administração do estádio reservou
lugar especial para as caravanas de
pelo menos 21) cidades próximas, não
fò do Estado do Rio como também
de Minas e do Espírito Santo.

Desinteressado em lembrar a
derrota do ano passado, que, entre
outras conseqüências; apressou o tini
de carreira do então reserva Sócra-
(es, o Flamengo tem todos os rnoti-
vos para perseguir com raça a vitó-
ria: os dois pontos o deixarão cm
situação excelente na tabela, antes
dos clássicos com América e Flumi-
nensc nas duas últimas rodadas da
Taça Guanabara. A volta de Bcbeto.
neste sentido, é saudada quase com
festa peto técnico Cadinhos, para
fluem o time ganha mais personali-
dade, inteligência c objetividade.

No Porto Alegre, dirigido pelo
ex-ponta-esquerda Lula, existe certa
revolta pelo empate em um gol com
o Friburgense, quando o time se
sentiu prejudicado pela arbitragem.
Lula determinou a seus jogadores
marcação rigorosa sobre Andrade,
para evitar que cie inicie c comande
o toque de bola do Flamengo, e
muita vigilância sobre o revezamen-
to entre Renato e Bcbeto.

O muro que caiu anteontem de-
poi. de forte temporal já estava
praticamente reconstruído ontem.
Haverá proteção especial da polícia,
para evitar que torcedores se esco-
rem nele.

Porto Alegre
Chicáo
Ebinho

Zé Carlos
João Carlos (Fred)Toninho

Júlio César
Serginho

Alcer
Cacaio
Renato
Cosme

Técnioo:
Lula

Flamengo
Zé Carlos
Jorginho
LeandroEdínho
Leonardo
Andrade
Aílton
llenngio (Luís Henrique)
Renato
Debeto
Zinho
Tóonico:
Carlinhos

Itoporuna — Fotos do Vldal da Trindade

Local. Estádio Jair Bittencourt (Itaperuna); Ho«
rárlo: 15hl5min JuU: Luís Carlos Fólix

À cidade trocará hoje sita habitualtran<iüilidadc pela intensa movimentação em torno di) jogo que traz muita gente dejora

Política e economia ficam em 2o 
plano

Ninguém pretende

perder a grande
festa do interior

norte fluminense está em festa. A pre-
sença do Flamengo na região que faz

divisa com Minas Gerais e está bem próxima
do Espírito Santo atrairá ao" campo, .hoje,
torcedores de pelo menos 20 municípios dos
três estados. Política e Economia, os assuntos
preferidos das rodas de bar, darão lugar ao
futebol.

A delegação do Flamengo ficará sem ver a
medida exata da popularidade do clube, pois
optou por permanecer cm Campos e só viajar
antes da partida, abrindo mão do convite de
um fazendeiro de apenas 29 anos, Renê Luís
Ribeiro Filho, que colocou à disposição os 25
quartos de sua fazenda de 1 mil alqueires.

Não se pode afirmar que seja exagero a
paixão que o Flamengo desperta até no torce-
dor do Porto Alegre. Prova disso é o fato de o
presidente do clube. Norton Nassif, ser rubro-
negro doente. Além do mais,, a camisa do
Porto Alegre é vermelha e preta em listras
horizontais.

Nem mesmo o prefeito Cláudio Cerqueira
Bastos, o Claudão, sabe com exatidão a popa-
lação de Itaperuna. Numa projeção a partir do
último senso demográfico, calcula que vivam

por aqui cerca de 150 mil habitantes. Ele
afirma que Itaperuna é a cidade da seresta.
Existem vários grupos scresteiros, que trans-
formam sua noite numa alegre movimentação
poética.

De todos os scresteiros, o mais conhecido é
o maestro Chiquinho, 73 anos, que leva suas
platéia á emoção quando toca violino. Há
vários outros scresteiros conhecidos na região e
uni dos de maior sucesso é Zé Banana, chefe
da torcida do Porto Alegre. São tantos os
scresteiros que há um movimento para a cria-
tão do "clube dos 13". espécie de cooperativa
que organizaria espetáculos simultâneos em
vários pontos da cidade. Itaperuna é rica em
indústria também, sediando por exemplo a
conhecida Flcischmann Royal Produtos Ali-
mentícios Ltda (leia-se Leite Glória) e a Fábri-
ca Boechat Ltda, que exporta freios até para a
Alemanha.

Sonho com Renato — Quem quiser almo-
çar fora hoje terá que fazê-lo até 21h30min,
porque a partir daí os garçons começarão a se
arrumar para o jogo e deixarão os patrões
sozinhos. Se o jogo fosse no meio da semana, o
comercio nem abriria, conforme aconteceu ano
passado, quando o Porto Alegre venceu por 2 a
0 sua primeira partida com o Flamengo.

Até as moças da Boate Tropical, o prostí-
bulo da cidade, vivem um clima mais alegre. O
proprietário Toninho, um mineiro de 36 anos

com os braços cobertos de tatuagens, decidiu
fechar sua casa hoje.

O pessoal vai ao jogo mesmo e juntar
todo mundo depois será impossível. Já não
gostamos de trabalhar domingo. Com jogo,
então, é que não vale a pena.

Se à noite as moças da Tropical circulam
pelo salão de mesas pobres e descascadas em
busca de clientes, durante o dia descansam à
beira da piscina, cercada de imensos varais,
onde leçóis c roupas íntimas ficam secando ao
sol. Márcia, por exemplo, diz que nada a
impediria de ir ao estádio. Paranaense de 22
anos, recém-chegada a itaperuna. fala de sua
paixão pelo. Flamengo e do sonho de ver de
perto o "galã Renato":

Já que ele não virá aqui, eu tenho de ir lá.
Vê-lo das arquibancadas será suficiente para
me fazer feliz. Trazé-lo aqui na Tropical ou sair
com ele depois do jogo é sonho que não
alimento.

Personagens — Itaperuna também é
pródiga em personagens. Aqui todo mundo se
conhece: Não há grupos antagônicos e nin-
guém anda na rua com medo de assalto — se
bem que a 121a Delegacia foi invadida por um
bandido recentemente, que deu fuga a um
ladrão de automóveis do Rio. O carcereiro,
desacostumado, foi baleado e o juiz Haroldo
Lannes, da Vara Criminal, tem recebido tcle-
fonemas anônimos. Por isso sua casa anda

permanentemente protegida por soldados da
Polícia Militar.

O jogo do bicho é a instituição que mais
trabalha cm prol do social: Norton Nassif,
dono de todos os pomos em sociedadg com
Roberto Sucd. irmão do colunista social
Ibrahim Sucd. só emprega como apontador de
apostas pessoas idosas, aposentadas e sem
trabalho. São mais de 300.

Roberto Sucd, 45 anos, usa grossa corrente
de ouro puro no pescoço, já é chamado por
aqui de Toni garrado. Ele explica que ajuda os
meninos fornecendo-lhes cadeiras de engraxate
e contribuindo para a inexistência de pivetes.
Como bicheiros que se prezam, os dois gostam
de carnaval e já trabalham para dar mais luxo
às escolas Marca-Tempo, Castelo e Vinhosa.

A figura mais respeitada porém é o proles-
sor Jair Siqueira Bittencourt, fundador de um
grande colégio na cidade, que dedicou parte de
sua vida ao Porto Alegre. Apesar dos mais de
80 anos, garante que irá ao estádio, sem se
importar se a seu lado estiverem sentados os
folclóricos Timbó e Capilé. dois malandros do
morro.

Foi depois da derrota do ano passado que
Sócrates, então na reserva, resolveu abandonar
o futebol. A festa hoje não tem lugar para esse
tipo de lembrança. Só falta o Flamengo chegar .
à cidade para o domingo ficar completo. *•
(AMF) £

2.990,

Churrasqueira
elétrica Laçador.
Com 5 espetos
rotativos e braseiros
esmaltados, de alta
durabilidade e fácil
limpeza.
De 22.900, Por

17.900,

xi
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João Saldanha

por João Santos, enquando An-
drioli teve a escalação confirmada.
Desfalque certo é o de Tato, sem
contrato. Cacau tcr.1 nova oportu-
nidade.

Já o Americano, vice-líder da
Taça Guanabara ao lado do Vas-
co, vem ao Rio com o time com-
pleto. O técnico Zé Maria espera
ganhar o jogo em contra-ataques
com os pontas Amarildo e Mar-
cinho.

O assunto tem sido tratado com
jfigilo no Fluminense, mas os co-
mentarios de que o técnico Sebas-
tião Araújo será demitido se per-
der hoje para o Americano estão
cada vez mais fortes. Ontem á
tarde, durante a recreação do ti-
me, as especulações variadas in-
fcluíam até a possibilidade de pio-
curar César Luís Menotti, recém-
(lemitido do Atlético de Madrid.

; Sebastião Araújo começa a se
irritar com as pressões. Antes do
ireino, deixou de lado a habitual
trnnniiilidade e disparou; "Técnico
tranqüilidade e disparou
pão ganha jogo", frase que não
traz qualquer novidade, mas que
t*lc usou para se defender das críti-
éas que recebeu após o empate

çom o Botafogo.

; Depois de anunciar a barração
de Donizeti, Sebastião Araújo vol-
íou atrás e decidiu dar nova opor-
tjunidade ao lateral-direito. Com
isso, a estréia de Edinho, contrata-
do ao Taubaté. fica adiada mais
unia vez. Leomir. com o terceiro
cartão amarelo, será substituído

Americano
Geraldo
Jailton
CloberOuovanl
Abolnrdoíndio
ailmar
Carlos
Amarildo
Curllnhos
Marclnho
téonioo:
7.6 Maria

Fluminense
Paulo Vitor

Edinho
Torroa

Ricardo
Eduardo

Jandir
JoAo Santos

Andrioll (Daffo)
JorfflnhoWashington

Tato (Cacau)téonloo:
Sobastiào Araújo

Lo»l; Eslildlo das Luranjolras; âB 15h30min;
Jui»; Paulo Roberto Chavos preliminar do Ju-
niores dos dois times, às I3h30min.

Furodeira de impacto
3/8 Hobby, Bosch.
De 13.900, Por

Serra Tico-Tico
Black e Decker.
De 9.500, Por

BIACK&DECKER

Moto Esmeril de bancada
1/2 HP.
De 14.500, Por

Transformador de solda, com
máscara e garra. 150A.

De 14.215, Por
ESEBRA

Taça Guanabara

ClassificaçãoCaixa para ferramentas tipo baú

DGPGC
0 14 3
2 14 5
1 11 7
1 13 7
2 7 5
3 8 10
3 5 6
2 8 8
4 4 5
4 4 12
5 3 13
6 3 13

— Flamengo 14
— Vasco 12

Americano. 12
— Fluminense 11
— Bangu 8
— América 7

Porto Alegre 7
Botafogo 7

9 — Qoitacás 6
10— Friburguense 5
11— Cabofriense 4
12— Volta Redonda S

Artilheiros

1 _ Romário (Vasco) e Paulinho Criciúma (Botafogo)
6 gols.

2—Bebeto (Flamengo) e Jorginho (Fluminense).. 5 gols.
3— Renato (Flamengo) 4 gols.

— Carlinhos Mineiro, Amarildo e Marcinho (America-
no), Arturzinho (Bangu), Washington (Fluminense), Wal-
lace (América) e Geovani (Vasco) 3 gols.

— Cláudio Adão e Luislnho (Botafogo), Marcelo,
Pedro Diniz e Cal (Cabofriense), Macula, Gil Tóbi e Ezio
(Bangu), Ricardo, Romerito e Andrioli (Fluminense),
Alcer, Sérgio e Edinho (Porto Alegre), Mário Mimi,
Chamberlain, Wilson e Édson (Friburguense), Zé do
Carmo, Roberto e Fernando (Vasco), Alexandre e
Jailton (Americano), Mazolinha, Magal e Nunes (Volta
Redonda), Leandro, Luiz Henrique e Edinho (Flamen-
go), Néllo, Pedro Paulo e Polaco (América), Calil e
Paulinho (Goitacás) 19o1-

Hoje
Vasco x Bangu, 17 horas, Maracanã

Fluminense x Americano, 15h30min, Laranjeiras
Porto Alegre x Flamengo, 16 horas, Itaperuna

Botafogo x Goitacás, 16 horas, São Januário
Volta Redonda x América, 17 horas, Volta Redonda

Cabofriense x Friburguense, 17 horas, C.Frio

GRÁTIS!

um porta-ferramentas

personalizado em pirografia.
V nas compras acima deX

X Cz$ 3.500,00^/

Pistola de cola Pattex.
ideal para ser usada em
madeira, couro etc.

2.190 Gaveflex, 21
gavetas.
De 1.320, Por

Metro em madeira!^»
Dobrável. Acompanha
um lápis carpinteiro.

Kit Ferimpex, com
3 brocas de vídia,
buchas e parafusos
De 490, Por

Cadeado
20 e 25mm.
De até 250,Por
30mm. g
De 295, Por é

Martelo Linha Aço,
Tramontina.
Modelo Exportação,
De 490, Por

Jogo de serrotes
com 3 lâminas.
De 590, Por

Alicate Universal
Modelo K7.
De 635, Por

Kit Soldador.
5 peças.
De 990, Por

Ja jPO/MAKTEM
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Esportes domingo, 20/3/88 ? 1" caderno ? 39
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Contra o Bangu, umVasco 
que 

depende do Yta
Pnulo Nlcololla

Vasco c Bangu entrain cm campo Eni Bangu, somcntc os diri-
lioje a tardc no Maracana |om gentes acham que o time ainda
objetivos distintos. Com quatro pode conc|iiistar o titulo do turnci.

pontos perdidos e disposto a reeor- E, para que os jogadores se moti- flBra.,m JBm ~
rcr ao CND para djfputar nova vem, c prometido um prfimio de W ~ '$

partida com o Flamengo, o Vasco Cz$ 50 mil cm caso de yitdria. ^RHMPUPHp
ainda alimenta espcranijas de con- Mareio Rossini, com tres cartocs § i
quistar a Taga Guanabara, cnibora amarclos, fica de fora e Olivcira ,, IMBf -X# f
nao dependa s6 dele mcsmo, mas rctorna h defesa, aptis quatro me- K
tambcm do insucesso do Flamengo scs. No meio-campo, uma novida- ' K. \J£
cm Itaperuna, diante do Porto de: Tobi, que ganhou a posigao de tdUOOUM
Megre. J a o Bangu. com oito Robson. jflhtow \ L A • %k
pontos perdidos, aproveka o das-  |Jjp 

?-s 
jH ®

secundo turno, que comeca daqui a. ati,«»r ms I®! M HBBr ' "* '
Paula Hoborto MgfotoNunaa /H WK/gw mm&l&fc-iim ^jhk niK ,a dims semanas. n<>imto .1001 *"! ^1 .

Poriuuido Ollvolra •» WMP^ fWMK/, , iWWm. ^ ,JlP5BP§Mll« kk.tccnico Scbastiao Lazaroni Lira Pednnho v®1 '• I >'v1 ' fdk %fiM& Hnfe
tcm apenas um problema para de- ^c»nM<J= i\\OT(| f f % t / £«* .. . J fHHk igt MHHBr ' • • • • / %
finiro Vasco: 0 cabcqa-dc-^Ztf y^, ' 

-Jf
e, caso seja vctado, scrd substit^i- j '

zinho, ainda fora de forma fi'sica, Bangu uumoron). ¦>» is ip iimg. Zagalo 
tern mostrado a Macula oscaniinlios para se jirmar no J'utebol numa posiylo carente coma a ponta esquerda

fica 110 banco de rcservas. Luiz Dacosta

futuro entra em campo Vasco 5%^ 
^an9u Macula, aprendiz de Zagalo

ami**™.*#.o»» mr|^Wri»*,«»«- jfW _ ^ 
'°cS,& 

SffSTtSTaE^
ubraQOU esse slog;m ha pouco mais de um mfcriorcs, Lmo arias. 2 x 0 Volta Redonda 1 x 0 Goitacds dor: Marco Aurdlio dos-Santos, o Ma- gOM na SclMao Brasileira de juniorcs que
anoiDuando seus dirigentes rcsolvcram Aos poucos, cssa muaanga "'"Mou 1 x 2 America[10 PPB 1 x 1 Americano cula, 19 anos, mais jovem que os quatro ganhou um torneio na Europa enfrentan-
dar mais atenqao as divisoes inferiores. a dar resultado. Ja cm 1JM 0 vasco ^ x 0 Goitac6s jv 

'TWf 0 x 0 Botafogo fjlhos do treinador. Coincidencia ou nao, do Portugal e Espanha. "Veneer no fute-
Na pratica, porem, ha muito mais tempo conscguia produzir em uma so geraqao 3x0 Friburguense \L Jr 0x1 Flumlnense csse garoto, criado no proprio Bangu, bol e 0 grande sonho de minha vida. Sou
0 clube assumira, gramas a iniciativa de jogadores como Romario, Mazinho, Re- 2x1 Porto Alegre ^^ 0x0 Friburgueiise comeca a fiear famoso exatamente na orfao de pai e mac desdp ilnis anos."
inconformados profissionais. uma nova gis e Lira, todos com passagem por 4 x •) America h,i'0 * } 

volta Rodonda posiqao 
que consagrou Zagalo. ponta- Macula teve uma infancia dificil. Foi

postura: a de trabalhar de fato para diversas scleqocs brasilciras. 0 succsso, 1 x 0 Flumlnense :\ )S 1 x 90 esquerda recuado criado pela av6 c alguns tios. "Apcsar das
construir o futcbol do futuro do Vasco. de certa forma, mcxeu com a cabeqa da joaos 7 flTm^ A Jogos 8 r* onnrfrios 011 rarrcpadores ;de ««ficuWades naturals de um garoto pebre,
resultado ia node ser visto hoic diante do cupula do clube. As condiqdes mclhora- 2. M'y Ml-  5" . " . ! me considcro feliz pelo que consegui ate
Baneu OuaW jogadores - Lira. Bis- ram - ainda que a faixa salarial dos VltbrlaS ... \ 

Vlt6rla8 piano, saocomuns em todos os times, cm

marck, Romario c William — sao frutos profissionabrontimie baixa, entrc CZ$ Empates 0 Empate8 ca^tencao^dcK torcedoresTfazcm raros 0 grande momcnto de Macula nestc
desse invcstimcnto. nnl f cz$ ^ mc.nsi"s'0 que os 'cnv? 

,a norrntnQ 5 1 -f&JiXSL IV \ Derrotas 2~ gols, esporadicos lances extraordinarios campeonato foi 0 gol que marcou no jogo
A principal mudanqa no trabalho sonhar cm trocar o Ira w 10 con ai /r—V —„—  quasc scmprc sao csquccidos na hora da com 0 Flamengo — um sem-pulo indc-

com os jovens foi de cstrategia. Assim. rts P?'°f prol.ssionais. PontOS ^-\ Pontos escolha do melhor cm campo. De qual- fensavel para o goleiro Ze Carlos Ma-
ao inves de trabalhar rapazes na faixa de O alojamento (dispoe de 47 camas) e Ganhos; 12 SlfcJ 1 Ganh0S quer forma, sao indispensaveis. cula ainda lembra hem do lance: ~0

18 e 19 anos — alcuns contratados a peso ^ r i -'r Perdidos: 4 \ Perdidos: A participacao tatiea de Macula c Gflson fez um carnaval pela direUa e deu
,r.  • „„„ j„„ de uma sala de estudos e outra ue diver- ¦, ' ? „ um passe na mcdida para o Gil. Eledc/H.ro. como Geovani que dcu cr o ^ 

Co|ocaCa0 2° [ ColOCagSO 5° |areetda com a de Zagalo, mas o compor- do Lcandro | cruzoli. Ainda. decd.u-se apostar na formaqao do joga- c mirim)fcconta com scis profissio- I . "P A Gols 
«ame"t0 dentro do J°.6° e ou,ro- ' a.r:! pensci cm matar a bola no peito e tentardor com a criagao de escolmhas pa |ntrc 1(!cnico, preparador f.'sico, Gols „ I"1: 

se. cons.dcrava um Ml 'um vo|cio, mas no meio% caminhomeninos de 10 a 15 anos lioje, ha 19 psictilog^. Nao ha exatjero Prd: 14 % . ^ W dnblador, Macula joga mais para fechar rcs0|vi tentar o chute direto. Dei sorteeo
escolmhas em funconamento no cstadoc SP ;ifirmarHnue a estrutura dcsenvolvi- Contra: 5 % YM M Con,ra; o me.o-campo, enquanto ele procurava 8„| foi |indo." o jogo com o Vasco. paraa previsao e de que csse numero chegue ^ [ . fid " Arti,hpirQo scmPrc 

? I!"h,a d« fundo c as c°"c Tf ele. vai ser tao importante para o time
30. O time de junior jd nao e mais da J> 

-JJJ'SutJdo 
pais. 

ArthelrOS 
% MiJ ^ ^ 

"SorSle 
de 1uan,° foi 0 d« Ma^la acha

prcparado para ser campeao da catego- „A mJa de convocados d'0 Vasco, **** g- JUS marcaS c corre mais S o meio q"e 0 Ban-cu de a8ora cs,a ma,s amadure"
na. lsso passou a ser uma consequencia. » de quaj for a ca,cgoria da Seleqao Macula Minha funqao era outra. tinha liberdade cldo.c em condiqoes para os grandes"O Vasco ganhava os titulos no ju- Brasileira, e de tres jogadores", exalta ™ck^, J' A Tobl (1) para atacar e defender, sempre junto classicos no Maracana.
nior porquc tinha jogadores mais fortes Enio Farias. Alem de Lira, Bismarck, p^rt F d (11 §&• 

** 
fj Y\ linha de fundo". Zagalo tambem rcfqrra a analise de

fisicamente. Mas, em compensagao, nao Romario c William, outros jovens des- Roberto e Pernanoo t ) =— A vida de Marcus Aurelio dos Santos Macula sobre o Bangu. Para o tecnico, a
revelava ninguein para o profissional". pontam, como Tiba, Cassio e Marco Renda 24.024.050 ^32WT RenQa B.0/J.450 c0 ,ou a mudar quando o Bangu resol- subida de produqao e geral, e Macula nao
argumenta o atual tecnico da categoria, Aurelio, que devem ascender ao profis- p^h||co 101.422 

' 
Publico 36.029 Veu investir forte no dcpartamcnto ama- foge a regra: "E um menino de talento

Nilson Gonqalves, que trabalha no clube sional no Campeonato Brasileiro -to-  dor gic era uandula e conseguiu um que so falta ir mais a linha de fundo para
desde 1983. "A nivel de Selcqao Brasilei- dos titulares do time de junior, atual h'dcr VitdriaS SObre Vitorlas SODre lugar 

para treinar entrc os infantis. Pas- ficar parecido com o Zagalo dos anos
ra, antes de Gcovani, o Vasco so conse- da categoria. E o futuro do Vasco pre- o Bangu: 108 Empates: 34 O VaSCO: 32 60."
guiu revelar Roberto Dinamitc. lsso em sente. 
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o Banau, um Vasco 
que 

depende do 
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Pnuln Mlr.nlnllnContra
Pnulo Nlcololtn

Eni Bang», somente os diri-
gentes acham que o time ainda
pode conquistar o título do turno.
E, para que os jogadores se nioti-
vem, é prometido um prêmio de
Cz$ 50 mil em caso de vitória.
Márcio Rossini, com três cartões
amarelos, fica de fora c Oliveira
retorna à defesa, após quatro me-
ses. No meio-campo, uma novida-
de: Tobi, que ganhou a posição de
Robson.

Vasco c Bangij entram cm campo
hoje à tarde no Maracanã com
objetivos distintos. Com quatro
pontos perdidos e disposto a rccor-
rcr ao CND para disputar nova
partida com o Flamengo, o Vasco
ainda alimenta esperanças de con-
quistar a Taça Guanabara, embora
não dependa só dele mesmo, mas
também do insucesso do Flamengo
cm Itaperuna, diante do Porto
Alegre. Já o Bangu, com oito
pontos perdidos, aproveita o clãs-
sico para entrosar o time para o
segundo turno, que começa daqui
a duas semanas.

O técnico Sebastião Lazaroni
tem apenas um problema para de-
finir o Vasco: o cabeça-de-árca Zé
do Carmo ainda sente o tornozelo
e, caso seja vetado, será substituí-
do por Josenílton. Romário trei-
nou normalmente ontem pela ma-
nhã e garantiu presença, mas Ma-
zinho, ainda fora de forma física,
fica no banco de reservas.

BANOUVasco
Cltlinur
Márcio Nunes
«Jool
Olivolra
Pedrinho
larnol
Tobi
ArturzinhoGilson
Oil
MaculaTécnico
Zagalo

Aciício
Paulo lioboitoDonato

FernandoLira
Zó do Carmo (JoHoníltonOoovanl

BlHumrck
Vivinho
Romário

Willian
Tocnioo

Lazaroni

Locnl — MaracanàJIorário — 17 horanjuls -—
Podro CarloH BregnltliiPrellmlnnr — Vusco x
Uang-u (Juntoros), ás 15 ás 15 horas.

Bangu
O futuro entra em campo Vasco

Retrospecto:
4x1 Cabofriense
1x0 Goltacás
1 x 1 Americano
0x0 Botafogo
0x1 Fluminense
0x0 Friburguense
0x1 Volta Redonda
1 x 1 Flamengo

Retrospecto: \
0x1 Flamengo
2x0 Volta Redonda
1x2 Americano

x 0 Goltacás
3x0 Friburguense

x 1 Porto Alegre
4 x 1 América
1 x 0 Fluminense

1972", concorda o supervisor das divisões
inferiores, Ênio Farias.

Aos poucos, essa mudança começou
a dar resultado. Já cm 1985 o Vasco
conseguia produzir em uma só geração
jogadores como Romário, Mazinho, Ré-
gis e Lira, todos com passagem por
diversas seleções brasileiras. O sucesso,
de certa forma, mexeu com a cabeça da
cúpula do clube. As condições melhora-
ram — ainda que a faixa salarial dos
profissionais continue baixa, entre CZS 8
mil e CZS 25 mil mensais, o que os leva a
sonhar eni trocar o trabalho com amado-
res pelos profissionais.

O alojamento (dispõe de 47 camas) e
o refeitório melhoraram] Mouve a criação
de uma sala de estudos e outra de diver-
são. Cada categoria (júnior, juvenil, in-
fantil e inirim) conta com seis profissio-
nais. entre técnico, preparador físico,
médico e até psicólogas. Não há exagero
cm se afirmar que a estrutura desenvolvi-
da no Vasco já é tão ou mais eficiente que
os mais competentes clubes do país."A média de convocados do Vasco,
seja de qual for a categoria da Seleção
Brasileira, é de três jogadores", exalta
Ênio Farias. Além de Lira, Bismarck,
Romário e William, outros jovens des-
pontam, como Tiba, Cássio e Marco
Aurélio, que devem ascender ao profis-
sional no Campeonato Brasileiro — to-
dos titulares do time de júnior, atual líder
da categoria. É o futuro do Vasco pre-
sente.

O futuro nós fn/.cmos hoje. O Vasco
abraçou esse slogan há pouco mais de um
ano. quando seus dirigentes resolveram
ilar mais atenção às divisões inferiores.
Na prática, porém, há muito mais tempo
o clube assumira, graças à iniciativa de
inconformados profissionais, uma nova
postura: a de trabalhar de fato para
construir o futebol do futuro do Vasco. O
resultado já pode ser visto hoje diante do
Bangu. Quatro jogadores — Lira. Bis-
marck, Romário e William — são frutos
desse investimento.

A principal mudança no trabalho
com os jovens foi de estratégia. Assim,
ao invés de trabalhar rapazes na faixa de
18 c 19 anos — alguns contratados a peso
de ouro, como Geovani, que deu certo —
. dccidiu-se apostar na formação do joga-
dor com a criação de escolinhas para
meninos de 10 a 15 anos — hoje, há 19
escolinhas em funcionamento no estado e
a previsão é de que esse número chegue a
30. O time de júnior já não é mais
preparado para ser campeão da catcgo-
ria. Isso passou a ser uma conseqüência.

"O Vasco ganhava os títulos no jú-
nior porque tinha jogadores mais fortes
fisicamente. Mas, em compensação, não
revelava ninguém para o profissional",
argumenta o atual técnico da categoria,
Nilson Gonçalves, que trabalha no clube
desde 1983. "A nível de Seleção Brasilei-
ra, antes de Geovani, o Vasco só conse-
guiu revelar Roberto Dinamite. Isso em

VitóriasVitórias
EmpatesEmpates O
DerrotasDerrotas
Pontos
Ganhos
Perdidos:

Pontos
Ganhos:
Perdidos:

Colocação 5oColocação 2o

Pró:
ContraPró:

Contra:
Artilheiros
Arturzinho (3),
Gil, Ézio,
Macula e
Tobi (1)

Artiheiros
Romário (6),
Geovani (3),
Bismarck (2),
Zé do Carmo,
Roberto e Fernando (1)

Renda 8.073.450Renda 24.024.050
Público 36.029Público 101.422
Vitórias sobre
o Vasco: 32

Vitórias sobre
o Bangu: 108 Empates: 34
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CAIAQUE MAROLA
À vista 16.500, ou

AMPLIFICADOR E EQUALIZADOR
GRÁFICO TOJO GR 600

e - 10.600,

AUTO RÁDIO TOCA-FITAS AM/FM
STEREO

_ _ _ _ - 6.470,
À vista

LOS ANGELES III
MILANO I

Auto-Rádio Toca-Fitas AM/FM À vista
Faróisde milhaCorta a igniçâocom alarmePorta-malas Pára-brisas

AUTO-
ALARME
BOSCH
Protege vidros,
portas, capô,
porta-malas.Toca a buzina e
corta a ignição.
A vista

SAN FRANCISCO FULL-STEREO
Um Auto Rádio realmente completo.

... ç j. 2.400. - 12.000, Toca-fitasAcessóriosVidrosdas portasVidrostixos Portas

RIO DE JANEIRO • BARRA DATIJUCA: Av. Armando Lombardi, 295 -Tel.: 399.8369 • BOTAFOGO: Rua da Passagem, 160/166 -Tel.: 295.9697 - 541.1094 • CAMPO GRANDE: Estrada
do Rio A 901 • Tel ¦ 394 1720 • JACAREPAGUA: Estrada do Tindiba, 705 ¦ Tel.: 392.2223 • MADUREIRA: Av. Ministro Edgar Romero, 551 - Tel.: 391.9302 • MEIER: Rua Hermengarda,
131 -Tel.: 594.8647 • PENHA: Av. Brasil, 12.698 - Lj. 63A (Rua da Soja) -Tel.: 270.9243 • SÂO CRISTOVAO^A| Brajil 1727 - Tel.: 580.7687 - 580.5186 « VILA ISABEL: Av. 28 de Setembro,
3/7 -Tel ¦ 264 0788 - 264.0741 • BARRA MANSA: Av. Domingos Mariano, 921 - Tel.: 22.4620 • BARRA DO PIRAI: Rua Dr. Luiz Barbosa, 77/81 -Tel.: 42 0363 • CAXIAS: Av. Brigadeiro
Lima e Silva 351/361 ¦ Tel: 771.9837 • ILHA DO GOVERNADOR: Estrada do Galeão, 1991 - Tel.: 393.0944 • NITERÓI: Rua Santa Rosa, 165/171 - Tel.: 714 4522 • NOVA IGUAÇU:
Av Getúlio de Moura 160 - Tel : 796.4672 - 796.4978 • RESENDE: Av. João Ferreira Pinto, 54 - Tel.: 54.2189 • VOLTA REDONDA: Av. Amaral Peixoto, 858 - Tel.: 42.7111 - 42.2?69

CRUZEIRO: Rua Capitão fc451 -Tel.: 44.0444 • ITAJUBÁ: Av. Pres. Tancredo de A. Neves, 290 - Tel, 622.0833 • LORENA: Rua Major Oliveira Borges, 270 - Tel, 52.2613 - 52.1056
POUSO ALEGRE (Centro): Rua Comendador José Garcia, 895/99 -Tel, 421.5505 - 421.3182 -221.6962 • VARGINHA: Av. Princesa do Sul, 330 - Tel, 221.6256.

«hoite

jf\!
i



Rio dc Janeiro — Domingo, 20 dc margo dc 1988

C CD /Jtk MW

// F^/ yjg. <$Sf>tp)j yw_y

J^t^-^SS0Bd^A

^Pl^w—~x

jw( y, * i j

V^^pi- / !f!f

^yyw 
f

\ °n

||^^M^H^BB|^B^^r- ^n^/ ^>w?vIP

• ¦ . . . ¦ ¦•¦¦¦ ^&%?<%W:WS:&WX:S:«swa::WXW::M*:V:'V»X;;:;*:*^^

/

JORNAL DO BRASIL

Míriam Leitão é editora de economia
do JORNAL DO BRASIL.

Trapalhada

SPECIAL

sua folha de pagamento é maior que
toda a receita disponível.

Incapaz de localizar os furos no
seu cofre, o governo atirou contra o
cofre alheio. Levou ao exterior mais
discursos para a divida externa que
presidentes do Banco Central. Da
confrontação mais radical ao mais
conservador bom-mocismo, o Brasil
experimentou tudo nas discussões
com seus imperturbáveis credores.
Costuma-se, no governo, debitar estas
falhas nas contas dos eventuais
ministros da Fazenda. Mas, na
verdade, foi o próprio presidente que,
em tom solene, anunciou à nação:
"Ouvido o Conselho de Segurança
Nacional, tomei uma decisão de grave
importância para a história do Brasil
contemporâneo. Quero anunciar que
o Brasil suspende o pagamento de
sua divida externa."

Pode-se dizer em favor de Sarney
que ele teve quatro ministros da
Fazenda, três ministros do
Planejamento e cinco presidentes do
Banco Central. Apesar do turn-over.
Sarney continuou no comando da
equipe que levou os juros ora a taxas
negativas, ora a recordes de juros
reais da história do mercado
brasileiro; superestimou e subestimou
o déficit público; acreditou que iria
quebrar a banca internacional e só
conseguiu quebrar seu próprio caixa.
Para controlar suas contas o governo
ora ameaça os compradores dos
títulos da sua divida, ora acossa seus
funcionários.

As trocas de ministros não
explicam as contradições do discurso
econômico do governo. São parte
delas. Trata-se da marca
personalíssima do presidente Sarney
que toma sempre, e ao mesmo tempo,
uma atitude e seu contrário. Se na
política isto pode ser interpretado
como esperteza do articulador, na
economia idêntico malabarismo gera
o que gerou: quatro anos de confusão
e trapalhadas.

pendular

Míriam Leitão
¦ft m O Natal do ano passado, o
1^1 então presidente do Inamps,
ll| Hésio Cordeiro, chegou ao
I ml Palácio do Planalto para
I ¦ cumprir um ritual que repetia

ÉB ¦ pela terceira vez: a tradicional
sessão de cumprimentos ao
presidente da República, conhecida
no país pelo apelido de beija-mão de
fim de ano. Durante toda a cerimônia
pesquisou os rostos dos presentes,
funcionários do primeiro e segundo
escalões da República, e se viu
cercado de desconhecidos. Saiu
cabisbaixo do Palácio, com saudades
do Natal de 85. Na época, a Nova
República recém-instalada estava
povoada de rostos familiares a Hésio
Cordeiro.

Trocar pessoas é um recurso
comum a qualquer governo. Raras
são as mudanças radicais de
diagnóstico, propostas, idéias e
discursos num mesmo período
administrativo. Falem o que quiserem
do governo Sarney, ninguém lhe tira
um troféu: a distância histórica
provará que este terá sido o governo
que em menos tempo terá mudado
mais vezes, e mais radicalmente, a
política econômica.

Tal exercício de contorcionismo
das autoridades provavelmente terá
levado o brasileiro mais atento e
mais crédulo a uma considerável
barafunda mental. A duas perguntas
simples — de onde vem o déficit e
para onde nos leva — o governo já
deu várias respostas. O complicador é
que, todas juntas, as respostas se
anulam mutuamente. Houve um
tempo em que o déficit era o centro
das atenções no país do "é proibido
gastar". Não só gastou-se mais como
aprofúndou-se o déficit com uma
política de achar tarifas e elevar os
juros, conseguindo-se ao mesmo
tempo aumentar o rombo das estatais
e encarecer a dívida. Na era
Funaro-Sayad, o governo alardeou
que o déficit simplesmente não
existia mais. Era uma ficção contábil.

Foi publicado um livro branco no
qual se abatiam das despesas os
investimentos nas estatais. Como isto
acabaria por valorizar o patrimônio
das empresas, não poderia constar do
resultado operacional negativo —
explicou o governo. Hoje, corta-se
basicamente em investimento para
controlar o déficit. Mas por que o
déficit é importante?, perguntou-se o
país logo que Bresser Pereira
assumiu. Numa das suas primeiras
aparições públicas, ele sustentou para
uma platéia reunida pela associação
dos supermercados que "déficit não é
inflacionário". Nos últimos dois
meses, mais do que inflacionário, o
déficit assumiu o posto de fantasma
que poderá levar o pais ao colapso.

Houve um tempo em que o
governo Sarney garantia que o centro
do problema eram os juros da dívida
externa e interna. Nessa época
sustentava-se que os gastos com
funcionalismo estavam até caindo em
relação às outras despesas.
Atualmente, quem acompanhar uma
entrevista de qualquer autoridade
econômica chegará à conclusão de
que o governo só tem uma despesa:
os salários dos seus funcionários. Na
estranha contabilidade do governo,
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CORTINAS
BAyttNARATAPÇTESvFEITOS A MÃO

Conheça"<i maior é mais completa coleção de:
Arraiolo ÕUfmantma. Florestal, Luzia, Praia
dó Pinto, MarTa~CÍáudia, Casa Caiada, Grupo

Tear entre outros.

VIS. PIRAJÁ, 203-A • IPANKMA • TtL.: 287-1693

VENDA

ESPECIAL

Descontos de

TubeUne.

Curvas

&5ÜSOL

Av. Copacabana, 876-B - Vise. Pirajá, 330-C - Garcia D Ávila, 68
Rio Sul, Loja 14-A 3o andar - Conde Bonfim, 468

BarraShoping, Loja 105-A N. Lagoa - PlazaShopping, Loja 142, Niterói
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ÚLTIMOS DIAS — PREÇOS A PARTIR DE 250.00 P/M: Jacquard • Chlntz • Cetim • Estampados • Rústicos • Colchas d
porta travesseiros matelassados.

Rua Maria Quitéria, 99 — Ipanema • Tels.: 267-4433 — 247-4191
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LIQUIDAÇÃO TOTAL
Preço de atacado

com 50% de
DESCONTO. Maiôs

e biquínis.
VISCONDE SILVA 53
— BOTAFOGO

Tubeline valoriza as suas curvas
ao sol à chuva e ao vento.
Feito com exclusivo PVC-T,
Tubeline é o único móvel imune
à ação do tempo.
Tubeline anatomia perfeita para
o seu prazer.

SABE DE BOtA
$£8anha mata no peito

E ROLA MACIOJORNAL DO BRASIL

'AUDING

IDIOMAS

Seeks applications from qualified English
Teachers. Candidates must have appropriate
credential or license and absolute fluency in
the English language. A training will be provi-
ded. Portuguese classes free to ali foreign
teachers.
For further information, contact:

Centro: Rua da Quitanda, 20/ Sobreloja
Tel. 224-5793

Tijuca: Rua Dr. Pereira dos Santos, 35/ 8o
Tel. 208-4949

JORNAL DO BRASIL

Cidade

0SBASTD0RES
DA POLÍTICA

INFORMAÇÃO CONFIDENCIALShow Room Rio: Leblon: Av. Ataulfo de Raiva, 23
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Show Room São Paulo: Augusta: - Tel.: (011) 282-6799 - Ibirapuera:
Tel.: (011) 543-9839 • Matriz-Fábrica: Rua Bonjamim da Silva, 345
Ravuna - Tel.: (021) 371-5355 - Rio de Janeiro
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Affonso Romano de SanfAnna

Aquele

poeta 
negro

Paulo Mendes Campos

ACABO 

de conversar
com uma bisneta de
Cruz e Sousa. Vocôs
sabem quem é ele:
aquele poeta negro, que
a gente aprende no

colégio, teve um final de vida
desgraçado, pois, morreu
tuberculoso, seu corpo veio
para o Rio num vagão de
transporte de cavalos, jogado
no chão, sua mulher, Gavita,
que tinha enlouquecido,
morreu tambóm turbeculosa e
tuberculosos os seus filhos.

Pois a gente ouve isto do
professor no colégio e fica
horrorizado. No entanto, como
dizia, acabo de conversar com
Dina Teresa Cruz e Sousa,
bisneta do poeta. Ontem
iniciaram-se as celebrações dos
noventa anos da morte do
poeta (19.3.1898). Graças a um
trabalho persistente de
Uelinton Farias Alves, que há
anos se dedica a estudar o
poeta e a proteger seus
desvalidos descendentes, uma
série de atividades ocorrerão.

Este ano vamos celebrar
também cem anos da
libertação dos escravos. E
acabo de conversar com Dina,
negra, bisneta de um poeta
negro, alforriado com sua
família, quando o
marechal-de-campo Guilherme
Xavier de Sousa
partiu para a
Guerra do
Paraguai. Como
vocês se lembram,
a mulher do
militar tomou-se
de amores pelo
garotinho negro e
proporcionou-lhe
uma educação de
primeira,
fazendo-o
aprender latim,
grego, francês e
mil outros
instrumentos
culturais do
mundo dos
brancos. Mas Cruz
e Sousa era preto.
E como tal é que
ele enfrentou a
sociedade dos
brancos, deixando
ao morrer, aos 37
anos, a maior
obra da poesia
simbolista
brasileira, louvada
por Roger
Bastide, que traça
vários paralelos
entre ele e
Mallarmé.

Achei, então,
que uma maneira
de ler Cruz e Sousa hoje é ler
não apenas o que está escrito
nos seus livros e pòr seus
críticos, mas ler o que está
escrito na voz e na pele de
seus descendentes. A pele, o
corpo, o rosto são um texto.
São maneiras de reeditar o
outro. Mais do que um
pergaminho, são um
palimpsesto: cada descendente
é uma nova versão escrita
sobre a versão anterior, que foi
apagada. Mas se olharmos
com atenção num palimpsesto
poderemos ver o texto de hoje
e o texto de ontem. E no rosto
de Dina redescobrir o rosto de
seu. pai Sílvio, que era filho de
João, que era filho do poeta.
(Intrigantemente, os livros
dizem que João também teria
morrido aos 16 anos. Morreu?
Havia outro João, filho do
poeta? Perguntem-se ao
palimpsesto.)

E o que Dina me diz ressoa
no mesmo diapasão da
tragédia do bisavô, relembrada
no primeiro parágrafo. E aqui
a história de ontem e a de
hoje se fundem num mesmo
texto. Porque há dias. quando
houve aqueles
desmoronamentos e enchentes
no Rio, transbordaram as
águas também ao lado da casa
dos Cruz e Sousa e lá se foi
uma urna onde estavam
alguns textos e documentos
sobre o poeta. Lá se foram

também todos os pertences da
família "Perdemos tudo, só
ficamos com a roupa do
corpo", diz Dina. "Temos até
medo da casa cair em cima da
gente. Fomos socorridos por
um pessoal de uma academia
ao lado e pelos crentes que
trouxeram gás e colchonetes.
Mas como a lama era muita,
os colchonetes ficaram
encharcados com a umidade."

Lã se foram os textos do
poeta, lá se foram os utensílios
dos descendentes de escravos,
mas algo ficou. O orgulho do
nome. E quando perguntei
sobre seu pai, Sílvio, disse:

- Não há, não houve um
pai igual a ele. Ele tinha uma
mágoa, e dizia: nunca deixem
manchar o nome Cruz e
Sousa, que ele seja honrado
em todos os lugares, botem
sempre o nome dele nas
alturas.E a sua mãe, Dina?

Se chama Ercy e era
cantora de teatro, cantou no
Carlos Gomes, no Municipal,
trabalhou com Maria Delia
Costa e era conhecida como a
voz de bronze. Quem nos
ajudou nessa tragédia foram
Francisco Xavier e Misabel
Pedrosa, que trabalharam com
ela em teatro. Minha mãe tem
até um disco gravado, mas é
de músicas evangélicas.
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Pois esta semana a família
Cruz e Sousa viverá mais
algumas cenas de glória, em
tudo opostas à pobreza em
que sobrevivem. Haverá uma
exposição comemorativa na
Biblioteca Popular de Bangu,
um debate, em que Dina
estará presente, no Sindicato
dos Escritores, e até mesmo
uma homenagem na Academia
Brasileira de Letras. Com
efeito, as relações da
Academia com o poeta
precisam ser refeitas. TriStão
de Athayde assinala que
quando da morte do poeta,"dos grandes da época, só
Coelho Neto e Bilac se
manifestaram. O primeiro, com
uma página de real beleza. O
segundo, com dois pequenos
comentários da mais fria e
vaga incompreensão. Nem uma
linha de Machado de Assis, de
Nabuco, de Rui. Nem uma
palavra na Academia
recém-fundada, de que
intencionalmente fora
excluído"

Pergunto a Dina sobre essa
coisa de, de repente, ela sair
de sua casa pobre e inundada
e ir até a Academia.

- Engraçado — responde
- Quando eu era jovem,
queria ser artista, gostava de
pintar, mas meus passos foram
cortados. Tomei aquele
desgosto. Mas agora quero
levar o nome dos Cruz e Sousa
até à Academia.
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Picada

enciclopédica

Foi 

um presente de
amigo. A obra é em
onze volumes,
contendo 29.893
artigos e 943 figuras.
Título: Encyclopcdia

portugueza ilustrada. A
direção é de Maximiano
Lemos, lente da escola
médica cirúrgica do Porto,
em torno do qual se
juntaram umas poucas
dezenas de professores
portugueses.

A data é imprecisa em
empreendimento deste
tamanho. Quando a obra
começou a ser redigida,
Campos Sales era o
presidente do Brasil; no
último volume, de
aditamentos e correções,
havia deixado a presidência
em novembro de 1905.

Estamos no pedestal do
século, e não podia ser
melhor. Caminho ainda pelo
primeiro volume, mas
podemos dar uma espiada
adiante, em Brasil, cujo
verbete é da autoria de
Raposo Botelho, coronel
d'infanteria, antigo lente da
Escola do Exército e do
Colégio Militar, de Portugal.

As Informações genéricas
são de boa validade,
ressalvando-se o otimismo
quanto à abundância de
chuvas em todo o nosso
território. Concordamos
fácil com a riqueza vegetal
prodigiosa, desde que
estejamos hoje esclarecidos
sobre o que fizeram dela e
o que ainda fazem do
restinho. Poucas culturas
eram intensivas: café,
açúcar, tabaco, algodão. O
ouro já se achava lá dentro
de Mato Grosso, restando
em Minas pedras preciosas.
Seringueiras do Norte e
pastagens do Sul são outras
duas referências básicas. O
país é essencialmente
agrícola? Sim, lá está no
registro luso, que chama a
atenção para o nosso cultivo
dos chamados gêneros
coloniais. O tripé brasileiro
completa-se com uma alusão
ao próspero futuro e à
segunda pátria portuguesa.

Sobre a capital mineira
(inaugurada em 1897), as
informações são naturalmente
parcas. Há meia dúzia de
fotos que representam um
esforço enciclopédico de
reportagem: palácio do
Congresso de Bello
Horisonte. Observatório,
Palácio da Liberdade, festa
inaugural. O recenseamento
brasileiro foi em 1890, e os
dados, embora conhecidos,
provocam ainda certa
vertigem: sáo 16 milhões de
habitantes, 8 milhões de
brancos, 4 milhões de negros,
entrando mestiços e índios
com o resto. Minas, o estado
mais populoso, possuía

3.200.000 pessoas. O Rio,
capital, 500 mil habitantes;
Salvador, 200 mil; São Paulo
(cidade), 100 mil! Nosso
prolífico futuro estava
armado.

Mas vamos voltar à letra
A. É triste que certas
palavras e expressões tenham
caído de moda ou não
transpusessem o Atlântico.
Por exemplo: abafo,
significando carinho matemal.
Um sujeito ridicularmente
enfeitado era um casaco
abandalhado. Para um gordo
desajeitado, abebucho é
ímperdível. E este
adorabundo, grifado como
adjetivo poético para o que é
digno de adoração! Sentir um
desejo venérco era um
impulso castiço. Que pena ter
saido de circulação o verbo
agostar (de agosto), que era
murchar, estiolar-se. Uma
consumista de Trás-os-Montes
não passava de uma alagosta.
Alcavala, de invenção
espanhola, era um imposto
sobre o produto vendido ao
público, mas, popularmente,
este ICM ancestral era tido
por extorsão. O verbo
alentecer (tornar-se lento) não
me dá gana de produzir um
soneto. A fofoqueira era uma
garismeira, talvez por
acrescentar um ponto ao
conto. O presidente Jânio
Quadros perdeu a chance de
usar uma palavra majestosa
(alectromaquia), que ele
exatamente proibiu, isto é,
briga de gaios.

Só agora fui saber que sou
presentemente um
agatodemonlsta, quer dizer,
abstinente de bebida; pior
ainda, também só agora sei
que, como agatodemonista,
tenho direito no final da
refeição a uma taça de vinho
puro.

Há outras fortunas neste
primeiro volume. Nem todas
as feministas se lembram de
que Agnodice (médica grega
do século IV a.C.) tornou-se
especialista em doenças de
mulheres e foi perseguida
pela inveja dos médicos.
Marieta Alboni, a diva da
primeira metade do século
XIX, depois de sucesso
internacional, deixou de
cantar suas óperas por ter"engordado excessivamente".
Não é qualquer gordura que
se torna enciclopédica. Aliás,
a nivel enciclopédico, o cartaz
de D. João VI é baixo: fugiu
vergonhosamente para o
Brasil.

Vou fechar com Angela
Pinto, nascida em 1869, ainda
em função quando se
fabricava a enciclopédia do
Porto. Que fala de suas
excentricidades, não poucas,
e de suas aventuras, algumas
bem romanescas e picantes.
Apesar disso, tinha a estima
do público. Dos seus triunfos
no palco, eu gostaria de ter
visto pelo menos três peças:
Fogo no colégio, Três
mulheres para um marido e,
principalmente, O hotel de
livre-càmbio.
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APRESENTAÇÃO ÚNICA

Domingo • 27 de março -

18:00 horas

KARL BERGER - vibrafone

PAULO MOURA - sax

CARLOS NEGREIROS -

percussão
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IfPkIngressos no local - Cz$ 300,00

Realização:
•i? museu de arte moderna

do rio de janeiro
AvJnfante Don Henrique, 85

Informações: Tel.: 210-2188 r. 37
•r Patrocínio:

111*®*"'-

Apoio:
JORNAL DO BRASIL

KMHi > JORNAL DO BRASIL

SUCESSO ABSOLUTO

HORÁRIOS:

4a a 6a — 21:00h
Sábado — 17:00h e 21:00h

Domingo — 15:00h, 17:00h e 20:00h

Estacionamento para 2.000 veículos

Luxuosamente armado em frente ao aeroporto de

Jacarepaguá - Av. Alvorada, à 300m do Term. Rod.

O melhor espetáculo da

atualidade de volta ao

Brasil totalmente renovado.

CIRCO D'ITÁLIA-.ESTE MERECE SER VISTO!
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Neste domingo 22:00 h
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SHOPPING RIO SUL • GALERIA FORUM DE IPANEMA • TIJUCA OFF SHOPPINC
• SHOPPING DA GAVEA • BARRA SHOPPING • PLAZA SHOPPING-NITERdl

SHOPPING BAUHAUS-PETRdPOUS + BOZIOS• SALVADOR • BELO HORIZONTi
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ARCHIPEL

COPACABANA: BARÃO 0A TORRE: CAMPOGRANDE:
641-9497 287-8649 394-8100
CENTRO: BOTAFOGO: JACAREPAGUÁ:
220-4029 286-4248 e 226-4118 392-1628
TIJUCA: MAOUREIRA: ILHA DO GOVERNADOR:
268-5798 350-6720 3939985
IPANEMA: MÉIER:
287 5745c 247-5421 269-2895

CIC aliança francesa do rio

Verão 88
FEMININA
Rua Garcia D'avila, 129 - Ipanema

20 — São Conrado Fones 322-3133 e 322-4174

REGÊNCIA EMIL TABAKOV

21 e 22 DE MARÇO - 21 HORAS
PALÁCIO DA CIDADE - SALÃO NOBRE

Obras de

FRESCOBALDI
RESPIGHI

VIVALDI
TCHAIKOVSKI

PASSAPORTE DE

CULTURA E AMIZADE

| Qlt olionço fronceso do fio 1

i4^g^^PRgND<ÍÍRANCÍS

Z' COM O NOVO MÉTODO

Mt^TAAU muam «
CULTURK PREFEITO SATURNINO BRAGA

MMEamsEaamEasa

BESf^qg^fcr-;<;£?*'• f OFERECE SEU

©Éçscaòor ^ST 
GASrR0NÔM:C0

^fcÉSSO ABSOLUTO" diariamente.

, HaSser j^Zimbo Trio no People
Amaiilu^üi ii|H) Analfa * Av. Burtolomeu Mitiv, ;i7t)-A * "liai;: 29.1-0547 * A|k')s 1911."

LIQUIDAÇÃO

y^èicz*

SHOPPING RIO SUL • GALERIA FORUIVI DE IPANEMA • TIJUCA OFF SHOPPING
• SHOPPING DA GÁVEA • BARRA SHOPPING • PLAZA SHOPPING-NITERÓI

SHOPPING BAUHAUS PETRÔPOUS • BÚZIOS • SALVADOR • BELO HORIZONTE

NOVO ESPAÇO
MUSICAL

DA CLAVE AO
TECLADO

Aulas e cursos de iniciação musi-
cal, piano, violão, clássico e popu-lar, cavaquinho, flauta, sax., bato-
ria, órgão, violàocelo, sintetiza-
dor. jazz, harmonia, teoria , grupoou individual, musicalizaçào. mú-
sica de câmara e coral, canto
popular, história da música e da
arte. Conv. Cultural c/ Academia
de Música LORENZO FERNAN-
DEZ R. Siqueira Campos n° 43.
S/509-512 — Copacabana.

T.: 236-3689 e 236-2338

JORNAL DO BRASIL

De vez
• O deputado Fcrnctn-
do Lyra não resistiu na
scxta-Jcira à prensa da-
da pelos senadores Má-
rio Covas e Fernando
Henrique Cardoso e fi-
nalmente alterou a sua

Que diabo!
Do deputado

Ulysses Guimarães,
sobre a revoada de
parlamentares nas
sextas-feiras:

— Eu não sei o que
tem Brasília que os
deputados não
conseguem
permanecer nela nos
fins de semana.

Vai ver é o clima.

rigidez presidencia-
lista.

Virou parlamenta-
rista.

Depois, confessou,
abatido e perplexo:— Endoidei de vez.

É possível
Não será surpresa pa-

ra esta coluna — aliás,
nada mais é surpresa
para esta coluna — se a
ilha de Fernando de No-
ronha ganhar no futuro
um hotel cinco estrelas.

Consta até que o edi-
tal de concorrência pú-
blica para a sua cons-
trução já está pronto na
mesa do presidente da
Embratur, João Dória
Jr.

Mau negócio

O governador Miguel Arraes confessou a um
amigo que teria feito melhor negócio se não tives-
se posto os pés semana passada em Brasília.

Tanto na conversa com o presidente José Sar-
ney quanto no encontro com o deputado Ulysses
Guimarães ouviu informações que o deixaram
preocupadissimo com a situação econômica do
pais e o risco de uma ruptura institucional.

* * *
Embora reafirme que é favorável ao presiden-

cialismo, Arraes já liberou sua bancada na Cons-
tituinte para votar, se preferir, pelo parlameiita-
rismo.

O último
Sobram agora fechados

com o presidencialismo
apenas os aproveitadores
de fim de governo, os

'sindicalistas radicais e os
populistas interesseiros.

Além do deputado e
candidato a prefeito do
Rio, Álvaro Valle.

É o único
presidencialista que não
se enquadra em
nenhuma das três
categorias.

Anônimo
O cantor Michael

Jackson será hoje à noite
na TV apenas um rosto
na multidão.

É como ele aparece no
clip de seu último
sucesso, Man in a
mirror, que será
mostrado pelo Fantástico
com a apresentação do
cantor e compositor
Milton Nascimento.

Vai aparecer misturado
a um montão de gente.

Pés juntos
O governador da Bahia, Waldyr Pires, garante

que, ao contrário do que informou o ex-ministro
Raphael de Almeida Magalhães, atual secretário
de Cultura do Rio, não está participando de
nenhum acordo visando a aprovar o parlamenta-
rismo com cinco anos de mandato para o presi-
dente José Sarney.

Jurou que continua defendendo eleições presi-
denciais para este ano.

Parlamentarismo, para Pires, só a partir do
próximo governo.
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OZIMO

Rubens Monteiro

Maria Alice
Celidônio e
Betsy
Monteiro de
Carvalho no
agito do Alô
Alô

Os rostos de
Martha
Faissol e
Adriana
Quattroni
enfeitando a
noite do
Caligola

Roda-Viva

A galeria GB-Artc (Gravura Brasileira) dá o
kick-off amanhã na semana plástica abrindo ás
21h uma exposição de peso — aquarelas de
Glauco Rodrigues.

Por falar cm artes plásticas, é simplesmente
sensacional a exposição inaugurada na quinta-
feira por Carlos Vergara na galeria Thomas
Colin. É trabalho de mestre.

Foi reintegrado à secretaria de Turismo e não
á de Esportes e Lazer o funcionário que lutava
há quatro anos na Justiça para voltar aos
quadros do Estado.

A pintora Flora de Morgan-Sncll se despede
dos amigos 110 dia 24 com um grande cocktail-
supper.

Guioinar e Gustavo Magalhães recebem na
quinta-feira para drinks em torno de Fernanda
e Jua Haffers.

A Vasp vai sortear entre os passageiros duas
entradas para o show Francisco, no 1'alace
paulistano, todas as vezes que Chico Buarque

de Hollanda estiver a bordo de seus vôos na
ponte aérea.

Desembarcará no dia 29 em Brasília o chan-
celer do Paraguai, Jaime Saldivar.

Wagner Tiso subirá amanhã ao palco do
Municipal com um figurino assinado por Gre-
gorio Kagancllo.

O advogado Samuel Malamud vai movimen-
tar a Hebraica na terça-feira com o lançamento
de seu livro Recordando a Praça Onze.

Estão agora associados a Boucinha & Cam-
pos paulista e o barão Bcné Vaisman, que
deixa, assim, a diretoria da Artplan, onde
continua como consultor e amigo dos Mcdina.

O Country Club abre amanhã ãs 16h30min
um curso sobre porcelana ocidental dos séculos
XVII ao XX sob a regência do professor Almir
Paredes Cunha.
Na ponte aérea Kio-São Paulo, lépido em seus
94 anos, o advogado Sobral Pinto. Como sem-
pre, de terno, colete, chapéu, meias, sapatos e
guarda-chuva pretos.

Escorregões

O deputado Aloislo Vas-
conceitos (PMI)H-MG) nfto
vai deixar passar cm
branco o que considera os
dois VcscorrcRóes" come-
tidos nos últimos dias pc-
Io presidente do Senado,
Humberto tüccna.

Uma, o patrocínio da
emenda do presidencial is-
mo; a outra, a promoção
da comenda da Ordem do
Congresso incluindo entre
seus agraciados o polêmi-
co presidente da CUT, Jair
Menegliclli.

Vasconcellos está provi-
dcnciando selos com a se-
guinte provocação:"Humberto Lucena —
ruim de emenda e de co-
menda".

"Agito"

A Câmara Municipal do
Rio vai viver momentos de
grande agito no próximo
dia 28, uma segunda-feira.

A animadora Xuxa, que
é gaúcha, vai receber o tí-
tulo de Cidadã Honorária
do Rio de Janeiro.

Vai trocar os baixinhos
pelos baixotinhos.

¦ ¦ ¦
Convite

Convite interessante
quem acaba de receber 6 a
grande atriz Marília Pêra.

Foi chamada pelo humo-
rista e autor francês G6-
rard Lauzier para dirigir
em Paris a montagem fran-
cesa da peça Os Mistérios
de Irma Vap.

Aceitou.
¦ ¦ ¦

Gravíssima
O restaurante Florenti-

no, em Brasília, um dos
pilares político-gastro-
nômicos da Capital, não
dispunha na semana pas-
sada, para uso da cliente-
la, de guardanapos de
linho.

Só de papelÉ grave a crise.
¦ ¦ ¦

Campanha
Depois da constatação

de várias irregularidades
na Câmara Municipal de
Fortaleza, as inúmeras as-
sociaçõcs de moradores
da cidade se uniram c lan-
çaram nas ruas uma cam-
panha com o seguinte
slogan;"Para vereador, não vo-
te em vereador".

A idéia é evitar que os
atuais vereadores se ree-
lejam.

Salto
Um grupo de lideres empresariais

está articulando para a próxima
sexta-feira, no Itio Palace, um grau-
de almoço em homenagem ao sr Ca-
milò Calazans.

A expectativa é a de que Calazans
aproveite a oportunidade para se
lançar na vida política.

Mais precisamente como candida-.
to a prefeito de Aracaju.

Barafunda
O presidente José Sarney recebeu

ao longo de sexta-feira informações
totalmente contraditórias sobre a
votação do sistema de governo.

Em menos de três horas, eneon-
trou o deputado Milton lieis, que
garantiu a derrota do parlamenta-
rismo, e o deputado José Geraldo,
um dos líderes do Centrão, que lhe
assegurou a derrota do presidencia-
lismo.

Iteis era, originalmente, parla-
mentarista, e Geraldo, presidencia-
lista.

E Sarney, que sempre foi parla-
mentarista e agora é presidencialis-
ta, começa a admitir negociar a
aprovação do parlamentarismo.

Castos e puros
A revista Playboy vai dedicar o seu

número de maio aos noivos com uma
série de dicas que vão até a conselhos
de como devem se comportar na
primeira noite.

Donde se conclui que a Playboy
acredita que a maior parte da sua
clientela casa virgem.

Maior e melhor
Vai estrear um novo layout em outubro

o Hotel Tropical de Manaus.
Está entrando em obras para ganhar

novos 250 apartamentos, além de uma
suite presidencial com nada menos de 600
metros quadrados, equipada com pisei-
na, três quartos, duas salas e um salão
com bar.

Quanto à área de lazer, serão acrescen-
tados um lago e uma piscina com ondas.

Iguais
A bancada do PT na Constituinte se

reuniu e reafirmou a decisão de votar
fechada no presidencialismo apesar de
cinco de seus 16 membros serem parla-
mentaristas.

Se o presidencialismo que Sarney quer
foi mantido como sistema de governo, ele
está na obrigação de agradecer comovido
a ajuda que recebeu do PT.

Além, obviamente, do PDT, do ex-
governador Leonel Brizola.

Zózinio Barrozo do Amaral

A NOTÍCIA RÁPIDA.
IfVE,GOSTOSA.
IMPORTANTE.

— INFORME JB —
JOHN AI. DO BRASIL

PREÇOS ABAIXO 00 PREÇO OE FÁBRICARua Viscondessa de Pirassunanga. 34 — EsticioUunto j cstiçM Metrô Praça Orue)
Tel. (021) — 224-4713 — 231-3265

ENTREGA
IMEDIATA

PEMIDO

DECORAÇÕES
"Uma família a seu serviço"

Recriando a criação
com requinte e perfeição.

Laqueação e Cromagem
Confeccionamos:
Estofados sob Encomenda.
Capas. Cortinas e Painéis
Pirogravuras
Recuperação e Pintura de Couro

Rua 24 de Maio, 474 — A
Tels. 281-3870 e 581-2147 Sr. Penido.

Estréia da

ORQUESTRA

DE CAMADA

DA CIDADE DO

RIO DE JANEIRO

Guarapari Country S.p.a.

Abril Programação Intensiva - Aplicação Lamas Medicinais 262-1483

Festival Gastronômico de Paella. Com mais de 14
variedades (Paella de Lagosta, Crustáceo Valenciana,
Mista...) para você escolher e saborear preço Cz$ 350,00

LANÇAMENTO

OUTONO/INVERNO

• Sâo Conrado Fashion Mall. loja 208 — DTel.: 322-2279• Rua Visconde de Pirajá. 414-loja 104 — IpanemaTel.: 287-4891

MASCULINA
Rua BarSo da Torre, 422 • Ipanema J

70% de Desconto
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atrav6s de um comportamento que con- ner^nta h^ie deveria ser "afinal, o que As posturas autoritarias das donas estThavendo uma resposta a isso. Ha estrutura que permitaa mulher sair de
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a Turta Duas vezes Gades Do lado de
Michel Serrault e

§ j\f M:/I/I M\ I ii* Hanna Schygulla em Bernard Blier estao no
ljyiMilVLn. Susana sd 

poiitiCa g'vSrAdomn"iporto, sera conversar com o publico do Esta<;ao senhorita Forbes uma de Bertrand Blier, L oeil
. u Ao„ Botafogo antes da exibi?ao do fllme Carmem, pn nroducao hispano- du cheval, uma comedia

Uma nova safra de curias chegara ao no dia 13 de abril dentro do ciclo "O cinema co proaugao nispa homens maduros e
publico a partir do dia 24 na Estagao dancou". Ser^ um bom aquecimento para panamenha-cubana que ..
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Wilson Coutinho

M O ver desvalorizada a sua inteli-
A gência nos salões literários do
li século XVIII, Madame de Stael
U tinha todas as razões para consl-
|1 derar os homens como uma bar-
A ¦ reira. Ao irem trabalhar no fun-
do das minas de carvão na Inglaterra do
século passado, inúmeras mulheres ti-
nham o direito de gritar por pao e por
igualdade de salários com os homens.
Com a sua mente intelectualmente des-
prestigiada e explorada no trabalho,
sem direito ao voto ou lançada na ma-
dorra da vida doméstica, a mulher nas-
cia numa prisão e morria dentro dela.
Estranhamente, quando elas começa-
ram a gritar, não mais isoladamente,
mas num movimento de massas como
ocorreu nos anos 60 e 70, a sua rebeldia
foi recebida com desconfiança, galhofa,
ironia e desprezo pelos homens. Com
seus sutiãs queimados nas ruas, seus
livros incendiários. seu desejo de igual-
dade com os homens, elas travaram
uma revolução que acabou por modifi-
car a relação entre os dois sexos.

Em certo sentido, elas ganharam a
parada, abrindo a couraça masculina, o
seu sentimento de medo e a inseguran-
ça que as mulheres transmitiam tanto
dentro de casa como no trabalho. Se
maio de 68 trouxe alguma vitória, esta
não coube aos meninos irados que dese-
javam transformar o mundo numa úni-
ca primavera, mas às mulheres que len-
tamente modificaram os homens. Elas
conseguiram, por exemplo, desvalorizar
certas formas de autoritarismo que de-
terminavam a relação dos homens com
as mulheres, principalmente no casa-
mento. Elas empreenderam uma limpe-
za na mais constante maquiagem do
homem, empreendendo uma desvalori-
zação do machismo. A virilidade deixou
de ser um valor. As mulheres começa-
ram a encontrar-se com homens que
exibiam a sua fragilidade, Gilberto Gil
cantava em Super-homcm a sua "por-

ção feminina". O homem deixava de
lado as suas fantasias de bravura, cora-
gem e extrema segurança. As mulheres
conseguiam entrar numa fortaleza que
só estava guarnecida pelo preconceito
dos homens. Finalmente, elas mostra-
ram que tinham mais facilidade do que
eles para, ao mesmo tempo, serem efi-
cientes no trabalho e serem, também,
boas mães. Esta complexa troca de pa-
péis, insuportável para o homem, foi
mais fácil para as mulheres.

Elas transformaram alguns homens,
mas como diz a professora Rosiska Dar-
cy de Oliveira passaram para outra fase.
O novo feminismo não faz tanto estar-
dalhaço, mas lança um olhar sobre um
problema que parecia não existir até
pouco tempo. As mulheres agora aler-
tam para um campo minado — o campo
das relações afetivas. É lá agora que
está o problema. Muitos dos seus pro-
blemas, principalmente nos países de-

do a mulher assume a castração, essa
falta radical, que ela se abre para o
outro. As mulheres não me parece que
vivem uma nostalgia do tempo perdido,
desejando um retrocesso. Suas conquls-
tas são Irreversíveis. O homem talvez
esteja mais nostálgico. E, com isso, o
encontro entre os dois está mais difícil.
E, para um encontro mais satisfatório, o
respeito às diferenças é fundamental.

Regina Bilac

Pinto
diretora da Editora Forense Universitária,
primeira mulher a ter ocupado a
presidência do Sindicato Nacional dos
Editores de Livros:

¦ 
Acredito no exercício de uma mili-
tància feminista diária independem

te das diretrizes de um movimento.
Acredito que a afirmação profissional
da mulher se dê hoje com mais naturali-
dade que há 20 anos. No Brasil, ainda
são poucas as mulheres que ocupam
cargos executivos, mas só posso dizer
que não me senti discriminada — pelo
contrário, sempre fui apoiada e privile-
giada, talvez por atuar junto a pessoas
de um alto nível cultural. Acho que as
conquistas femininas no Brasil ainda
tèm pela frente um grande obstáculo
social. Assisti recentemente a um pro-
grama de depoimento de mulheres so-
bre seus direitos na Constituição. A
preocupação com a sobrevivência no
dia-a-dia é tão brutal, a ingnorància de
seus direitos tão grande, que elas não
têm nem noção de suas possibilidades
como cidadãs.

Lélia

Gonzales

antropóloga, professora da PUC,
conselheira do Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher, membro do DAWN e
coordenadora para a América do Sul do
Taller de Mujeres de Ias Américas: está
escrevendo o ensaio Feminismo
afro-latino-americano, a ser publicado em
julho pela revista Isis:

¦ 
"Houve um avanço do movimento
feminista, um amadurecimento.

Testemunho disso foi a reunião de cinco
mil mulheres em São Paulo, no dia 8 de
março último, um verdadeiro encontro
entre as feministas históricas e as mu-
lheres dos movimentos sociais, de bair-
ros. Havia 800 mulheres negras, o que eu
venho sentindo é que as mulheres ne-
gras estão sendo muito mais respeita-
das pelas brancas, ou latinas, como eu
as chamo.

As ameríndias e amefricanas sofre-
ram sempre uma dupla discriminação

racial e de classe —, mas agora as
posturas autoritárias das donas do sa-
ber feminista estão desaparecendo.
Tanto que foi bem aceito o nosso I
Encontro Estadual de Mulheres Negras,
em novembro do ano passado, quando,
deixando de lado o nosso sentimento de
rejeição por parte do movimento femi-
nista — que nos acusava antes de agres-
sividade, antifeminista —, fizemos uma
reunião de altíssimo nível, de profundo
valor afetivo e de resgate dos nossos
valores. O Conselho Nacional dos Direi-
tos da Mulher vai nos dar apoio logísti-
co para um encontro nacional, o que
implica uma identidade em construção
com bases firmes.

As posturas autoritárias das donas
do saber feminista estão desaparecem
do. Percebemos isso em 1985, no Encon-
tro de Nairobi, muito diferente do En-
contro de Copenhague, de 1980, quando
ficara evidente o caráter de imperialis-

mulher, como os Conselhos e as delega-
cias nos Estados, e as mulheres estão
levando a discussão de suas questões
para dentro das instituições.

À medida que a mensagem feminista
ampliou sua penetração, descobrimos
nossa voz fora do espelho do homem,
nos assumimos como tendo tanta im-
portància quanto o homem. Mas o femi-
nismo hoje, ou neo-feminismo, vive um
momento de impasse: a mulher saiu de
casa para o mercado de trabalho, refor-
mulando seu papel social, sem que hou-
vesse a necessária contrapartida da re-
formulação do papel social do homem.
O homem deve fazer o caminho inverso,
partilhando o mundo doméstico com a
mulher, para que não ocorra a dupla
jornada.

O que acontece é que o homem ga-
nha uma companheira que traz dinheiro
para casa e ela não ganha um compa-
nheiro que divida com ela as responsa-
bilidades da casa. É necessário que tam-
bém o Estado assuma a responsabilida-
de, com a criação de uma infra-
estrutura que permitaà mulher sair de
casa (creches, escolas). Porque a produ-
ção de filhos é um fato social, não é
problema individual, do casal ou da
mulher".

Depoimentos colhidos por Heliete Vaitsman e Susana Schild

mo cultural do feminismo ocidental, is-
to é, branco. Passou-se a respeitar as
diferenças e a não reproduzir as práticas
racistas do capitalismo — como utilizar
mulheres pobres e negras como cobaias
de pesquisas"

maioria, acredito, uma renúncia à vida
familiar, aos filhos, a uma vida afetiva.

O problema é que esta independên-
cia da mulher, essa nova posição na
sociedade e em casa mexeu muito com
os homens. A evolução deles tem sido
bem mais lenta. A mulher continua bus-
cando a família, o afeto, os filhos, mas
em moldes bem diferentes dos espera-
dos por alguns homens. Freud fez a
célebre pergunta: o que quer uma mu-
lher? Acho que hoje, ela sabe responder

um ser pensante, produtivo, ao lado
de um companheiro, filhos, se for o caso.
O que ela não quer mais — é "qualquer"
companheiro, as antigas submissões.
Tornou-se mais exigente, sem dúvida. A
pergunta hoje, deveria ser "afinal, o que
quer um homem?" A mulher já definiu.
O homem é quem perdeu a referência.

Negar as diferenças, do ponto de
vista psicanalítico, é uma patologia, li-
gada à onipotência, narcisismo. E quan-

Carmem Da

Poian
psicanalista:

¦ 
Nunca levei muito a sério a carica-
tura da feminista buscando ser

igual ou mesmo prescindindo dos ho-
mens. Acho que esse discurso de uma
superindependência atingiu poucas
mulheres. A grande maioria, acredito,
buscou uma conciliação entre a vida
profissional e familiar. A mulher buscou
sim uma afirmação social e profissional,
uma voz e um espaço, mas raramente
através de um comportamento que con-
sidero até patológico de "negação das
diferenças". Houve, sem dúvida, uma
evolução social da mulher nos últimos
anos, sobretudo através do trabalho,
mas tanto a independência financeira
como social não representou, para a

Branca

Moreira Alves

presidente do Conselho Estadual de
Direitos da Mulher:

¦ 
"A mensagem feminista penetrou
na sociedade, em todas as camadas,

e está havendo uma resposta a isso. Há
dez anos atrás os jornais fechavam as
portas na nossa cara, hoje ninguém
mais questiona nossa legitimidade. Or-
gãos foram criados para a defesa da

Gerard Depardieu,
Michel Serrault e
Bernard Blier estão no
elenco do próximo filme
de Bertrand Blier, L'oeiI
du cheval, uma comédia
sobre homens maduros e
jovens mulheres.

Helmut Berger volta às
telas em Os predadores
da noite, de Jess Franco,
ao lado de Telly Savalas
e Stephane Audran.

Susan Seidelman
(Procura-se Susan
desesperadamente)
rodando seu novo filme
Cookie. Em pauta,
insistência 110 tema
homens maduros x
jovenzinhas.

Do lado de lá
* Hanna Schygulla em
Havana é atriz do filme
O verão feliz da
senhorita Forbes, uma
co-produçào hispano-
panamenha-cubana que
integra a série de seis
filmes inspirados em
Garcia Márquez no
pacote "Amores difíceis".
Rui Guerra partiu na
frente, com A bela
palomeira. O veterano
Tomaz Gutierrez Alea é
o próximo, com Cartas
do Parque.

A dupla explosiva de
Corpos ardentes —
William Hurt e Kathleen
Turner —está
novamente sob a direção
de Lawrence Kasdan em |
O turista acidental, já
nas telas americanas.

Claude Chabrol
preparando
seu próximo
filme, com Isabelle
Huppert, Une affaire
de femme, sobre uma
aborteira sob a
Ocupação, e última
mulher condenada à
morte.

Curta e

política
INEMA Susana Schild

Uma nova safra de curtas chegará ao
público a partir do dia 24 na Estação
Botafogo. Em foco, a realidade
política brasileira, abordacia de formas
variadas nos seguintes filmes; Salvar
o Brasil, de José Mariani, uma livre
adaptação do conto Atividades dos
homens, de Aníbal Machado, sobre as
fantasias de um tenente numa estação
de trem do subúrbio durante a noite
em que Getúlio Vargas decretou o
"estado de guerra" em 1937: João
Cândido, o almirante negro, de
Emiliano Ribeiro, um documentário
flccionado sobre a Revolta das
Chibatas em 1910; Avante Camaradas,
de Michellne Bondi, conta como a
música revolucionária "Avante
Camaradas" composta em homenagem
à coluna Prestes, foi parar nas Forças
Armadas; Encontro com Prestes, de
Sérgio Santeiro, o registro do discurso
do Cavaleiro da Esperança nas
comemorações de Io de maio de 1987,
coordenadas pela CUT, em São Paulo;
Churrascaria Brasil, de Fred
Gonfalonieri, — a realidade social
transforma garotos favelados,
aprendizes, de assaltantes, em heróis.
A sessão de abertura será erguida de
um debate com os cientistas políticos
César Romero Jacob, Gisalio
Cerqueira Filho. Rangel Bandeira e
José Nilo Tavares.

Carla é

Pagu

Por que vocês não lêem
Tarzan hein? Pelo menos,
principiariam sabendo que
existe uma coisa chamada
aventura, descoberta, au-
dácia. Patrícia Galvão, ou
melhor, Pagu, não fazia
por menos. E na sua busca
de aventura, descoberta e
audácia foi romancista,
poeta, cronista, militante
política e musa antropofá-
gica de Oswald de Andra-
de. Breve, estará nas telas
sob a pele de Carla Camu-
rati, em filme de Norma
Bengell. Entre os projetos
da diretora estreante, ten-
tar uma janela em Cannes.

O Fest Rio no
"Cahiers"

O Cahiers du Cinema de fevereiro traz
um artigo do crítico Bill Krohn intitulado
"Brasil, minha atração fatal", suas im-
pressões sobre o último Fest-Rio. Consi-
derou o vitorioso Out of Kosenheim, do
alemão Percy Adlon, "um ótimo filme
brasileiro", e ironizou: "um artigo era vias
de desaparecimento". Dos que assistiu,
concluiu: "Leila Diniz é uma biografia
rasa, canhestramente filmada, de uma
atriz de cinema altamente individualis-
ta; Wilson Barros (Anjos da Noite) reivin-
dica as influências de Douglas Sirk e dos
Cahiers do período estruturalista, e des-
cobriu Fassbinder dos anos 70; Sérgio
Resende, com seu Homem da capa preta,
mostrou ser um ótimo aluno de Coppola
c Michael Cimino. Elogiou A bela paio-
meira, de Itui Guerra — "a antítese de
Atração Fatal (que o crítico odeia) no
tratamento do mito sobre a obsessão
romântica".

Hanna Schygulla
em Havana
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Neuma

Aguiar

Há um grande interesse pela pers-
pectiva do feminismo do Terceiro Mun-
do, já que nos países desenvolvidos hou-
ve vitórias importantes quanto às con-
dicões de controle do corpo e condiçoes
de mobilidade da mulher. No Terceiro
Mundo, a mulher 6 maioria entre as
pessoas pobres. Ingressa cada vez mais
na força de trabalho — especialmente
nas zonas urbanas e Industriais mas
as diferenças salariais entre ela e o
homem se ampliam. Isto é, ela aceita
qualquer trabalho e qualquer pagamen-
to, e suas dificuldades, com a saúde,
com a educação dos filhos, aumentam.
Quando a renda familiar diminui, a mu-
lher tem que se desdobrar em trabalhos
marginais, pior remunerados.

No Brasil, ainda temos uma larga
luta pela frente, mas a nossa mobiliza-
ção maior para que a igualdade se con"
cretize, em termos de nível de renda,
saúde, trabalho. É preciso uma campa-
nha para que as mulheres possam se
capacitar profissionalmente.

O que houve, com a Constituinte, foi
o adiamento de certos debates que têm
a ver com a questão do corpo, com o
aborto- Quase houve um recuo do abor-
to em determinadas circunstâncias (es-
tupro, risco de vida). Mas este é um
debate apenas iniciado.

Regina

Alvarez

socióloga,
professora e pesquisadora do IUPERJ,
coordenadora-geral do DAWN
(Development Alternativas for Women In a
New Era), com 64 paises participantes e
quatro mil pessoas afiliadas; no Brasil tem
o nome de MUDAR (Mulheres por um
Desenvolvimento Alternativo):

¦ 
Está havendo um interesse jamais
visto antes pelo feminismo, que dei-

xou de ser uma questão de classe mé-
dia, de grupo pequeno que questionava
as relações de gêneros. A questão da
mulher interessa agora a todo mundo e
o movimento feminista está crescendo
muito, em escala mundial e brasileira.
Um exemplo é a evolução na composi-
ção da platéia dos nossos encontros. Em
Nogueira, em 1986, havia muitas mulhe-
res com mestrado. Já em Garanhuns,
em setembro de 1987, a afluência, tão
grande que superou todas as expectati-
vas, era basicamente de camponesas,
operárias, empregada domésticas, mu-
lheres negras e indígenas.

fotógrafS, um filho de quatro anos. Teve
alguma militância feminista nos anos 70:

H 
Sempre fui do tipo "independente",
vivi no exterior, me sustentei sozi-

nha. Ao voltar para o Brasil, numa de
"começar tudo de novo", quis ter um
filho e decidi arcar com esse desejo.
Sozinha. Sem dúvida, fui muito marca-
da pelas bandeiras feministas, carrega-
das de onipotência. Hoje, no dia-a-dia,
constato que é tudo muito difícil, a vida
muito dura. Além de ser mãe, profissio-
nal, cuidar da casa, ter uma aspiração
artística, também sou pai da criança. A
realidade exige mais do que eu espe-
rava.

Quando estava grávida fiz uma tera-
pia de grupo de gestantes. Éramos seis,
e apenas uma era casada. Acredito que
hoje, cinco anos depois, estejam todas
fazendo reavalizações como eu: a sobre-
carga é muito grande. Sem dúvida, com
uma divisáo a dois, seria mais leve.

Pelo que vejo, as mulheres não estão
bem. Estão muito sózinhas, os homens
muito assustados. A caricatura inicial
do feminismo, da mulher supercompeti-
úiva, independente mudou. Ela hoje es-
tá mais na real, não só dentro da socie-
dade, como em relação a si própria. No
mundo em que se vive atualmente ficou
impraticável ser tão onipotente. A coo-
peração é uma necessidade.

Ingrid

Sarti
dois filhos, separada, cientista política,
doutoranda do IUPERJ. Fez parte de
movimentos feministas nos anos 70 e
dirigiu em 1978/79 a Associação de
Pesquisa e Estudos para a Mulher:

H 
Durante muito tempo a luta femi-
nista teve um caráter meio ressenti-

do, na tentativa da mulher ocupar um
espaço não ocupado e vendo o homem
como obstáculo. Hoje, e já há algum
tempo, surgem indícios de que o homem
não está sendo visto como obstáculo
mas parceiro, a união necessária para
superar dificuldades. Esse enfoque ain-
da nâo prevalece, e só terá chances de
ser mais abrangente quando for supera-
do o estágio da competição, muito mar-

cante no início do feminismo, não só
junto aos homens mas também entre as
mulheres.

A repetição desse modelo competiu-
vo se Instalou em todos os campos. No
trabalho, a mulher foi supercompetiti-
va; na vida doméstica, identiílcou-se
com o padrão masculino — sem tempo
para os filhos e para as atividades do-
mésticas. Ela deixou de ser escrava de
um padrão para deixar-se escravizar
por outro, exterior aos seus desejos. Se
antes ela náo podia trabalhar, depois,
tornou-se escrava da imagem da mulher
liberada.

É possível não entrar no jogo que
oprime a partir de padrões externos.
Nâo é mais necessário nem ser escrava
do padrão que prega o feminismo. Cada
um pode buscar seu próprio caminho.
Acredito que se viveu uma fase necessá-
ria — o caminho foi esse, não se sabe se
poderia ser outro.

Não acredito que a mulher viva
atualmente uma crise de identidade
maior que a do homem. Vive-se uma
crise típica dos anos 80 de falta de
credibilidade em um projeto coletivo,
de falência dos ismos, o que tem levado
às pessoas a uma grande interiorização.
Durante muitos anos a mulher procu-
rou firmar-se socialmente buscando

. uma igualdade e uma identificação com
o modelo masculino. Nos anos 80, ins-
taura-se uma maior aceitação da diver-
sidade, um espírito mais democrático,
de convivência.

Regina

Coelho

Feminismo ontem Feminismo hoje

Competição com o homem
Grupos autônomos
Permissividade sexual
Ig-ualdade a qualquer custo
Baixa de valores familiares
Onipotência
Passeatas
Ausência de vaidade
Modelo autoritário
Projeto sexista
Intelectualismo

Tendência à cooperação
Presença nas instituições
Seleção de parceiros
Respeito às diferenças
Alta de valores familiares
Realismo
Psicanálise
Orgulho do feminino
Modelo democrático
Projeto coletivo
Proximidade do povo

Maria do Espírito Santo

Tavares dos Santos

descasada duas vezes, jornalista e
escritora, três filhos, foi feminista engajada
no início dos anos 70, quando assinou
uma coluna sobre reivindicações feministas
no Jornal Ultima Hora. Foi também uma
das editoras do jornal Folha de Eva. com
Manha Alencar e Tereza Cesário Alvim:

¦ 
O movimento feminista mudou
muito desde que a Betty Friedan,

lançou seus manifestos, esteve no Bra-
sil, deu entrevista ao Pasquim. Aquela
história de queimar sutiã já era, e o
feminismo inicial já foi revisto. Conse-
guimos reivindicações importantes, ti-
vemos êxito em muitos campos, expres-
são social e profissional. Só o que não se
consegue resolver é o "departamento
afetivo", a ligação com o outro. Acho
que para a mulher que conseguiu uma
maior independência, o conflito afetivo
aumentou. A mulher chegou a um cami-
nho sem volta. Ela não admite mais o
papel tradicional de casar para cuidar
de marido e filhos, tem um leque de
opções, atingiu a independência social,
profissional e financeira. Só não resol-
veu a dependência afetiva.

Algumas mulheres podem ter desva-
lorizado família, casal, filhos em uma
busca mais agressiva de auto-afir-
maçáo, mas esses valores já estão em
alta novamente. Não só a Aids provocou
uma total revisão de valores — não dá
mais para ser tão liberal quanto antiga-
mente — como a mulher sentia no exer-
cício diário de vida, que a situação não
era lá muito satisfatória. "Pensava: põ,
que malandra sou eu, que abri mão de
tudo pra ficar sozinha? Hoje, há uma
reavaliação da família, vista como uma
forma de crescimento, e até de valoriza-
ção do que a mulher deseja. Isto é,
desde que os homens não estejam muito
assustados com uma nova mulher que
alguns deles ainda têm dificuldades de
aceitar. A mulher me parece menos oni-
potente — não tem mais a submissão
tradicional, nem a onipotência de 20
anos atrás. Está mais na real, e por isso
estou mais otimista — acho que, os
relacionamentos ficam mais possíveis.
A luta foi positiva e continua.

médica-sanitarista.
conselheira, do Conselho Estadual dos
Direitos da Mulher, membro da
Comissão Nacional dos Direitos
Reprodutivos, ligado ao Ministério da
Saúde:

¦ 
Há 14 anos, a preocupação dos par-
tidos políticos de esquerda era colo-

car a luta feminista dentro de suas
propostas. Mas o movimento feminista,
seguramente o mais libertário das duas
últimas décadas, conseguiu ultrapassar
os partidos. Nós, mulheres, descobrimos
que não bastava levar as chamadas
lutas gerais, que a descoberta nem sem-
pre vinha pelo lado político. Muitos
partidos rejeitaram essa descoberta do
eu sem perceber que no momento em
que a sociedade entender o privado,
tradicionalmente atribuído à mulher, o
privado se tornará público e privilegiará
toda a sociedade.

A emoção, o choro, a busca do amor e
do prazer, entendidos como coisas
ruins, negativas, "femininas", devem
ser sentidos igualmente por homens,
mulheres e crianças. Hoje reivindica-
mos tudo isso como coisas boas e, se
nosso grito é mais baixo, nosso espaço
de tempo é muito mais largo. A luta se
dá no cotidiano, no incentivo às outras
mulheres para que descubram sua iden-
tidade feminina: até descobrir a identi-
dade, a mulher pode achar normal ser
discriminada. .

Nesses anos, foram valorizados os
grupos feministas autônomos, mas tam-
bém valorizou-se a busca de espaço nas
instituições onde se define política e
poder. Houve aumento de mulheres no
interior das instituições que definem as
políticas sociais do país (educação, saú-
de), mas esse espaço tem que ser am-
pilado, sem que isso diminua o espaço
dos grupos autônomos.

Aconteceram avanços na Constituin-
te, como a discussão da aposentadoria
da mulher aos 25 anos de trabalho.
Muitos foram contra, argumentando
com a igualdade com o homem. Ora, a
mulher passa sua vida ativa inteira com
tripla jornada: casa, trabalho e filhos. O
que significa que conquista no cotidia-
no o direito à aposentadoria antes do
homem. Náo houve avanços na questão
do aborto, mas surgiu um dado político
importante: 40 mil assinaturas num do-
cumento pró aborto, com mulheres do
interior do país colocando seu nome,
endereço, o que mostra uma mudança
de mentalidade.

Por outro lado, a Oitava Confeffèn-
cia Nacional de Saúde, em 1986. possibi-
litou a realização de Conferências Esta-
duais e Municipais de Saúde e Direitos
da Mulher. Durante três, quatro dias, as
mulheres por esse Brasil afora discuti-
ram sua saúde e chegaram a um consen-
so: vivemos em morbidade física, men-
tal e emocional há muitos anos; as mu-
lheres são as mais doentes de uma po-
pulaçáo doente. E concluíra que não
bastaria melhorar os serviços de saúde,
já que a saúde da mulher ultrapassa o
atendidmento: ela náo é saudável por-
que não é igual, porque é tratada como
inferior, leva bofetáo, é estuprada, tra-
balha em condições discriminatórias.

Ao discutir a saúde de forma intrín-
ceca, as mulheres concluíram que seria
preciso modificar a ideologia da nação.
E preciso reintegrar a mulher na posse
total do seu corpo, combater as desi-
gualdades que são colocadas no sexo.
Por isso combatemos a publicidade que
valoriza o corpo externo da mulher
vide calcinhas Hope — e a campanha
contra a AIDS com o rosto feminino,
que dá a entender mais uma vez que a
mulher é o veículo do mal, é quem traz a
desgraça ao mundo".

A biblioteca da diferença

PARA 

se entender a questào
feminina como ela está sendo
vivida atualmente já nâo sáo
suficientes os livros polêmicos
dos anos 60 e 70. Aqui, uma

sugestão de títulos que repensam a
mulher — e também o homem —
através da ótica da diferença:
1. Sexual/textual politics: feminist
Hterary theory, de Toril Moi.
Editora Methuen, London and New
York.
2. No man's land: the place of the
woman writer in the twentieth
Century, de Sandra M. Gilbert and

Susan Gubar. Editora Yale
University, New Haven and London.
3. Dircening the subjet, de Paul
Smith. Editora University of
Minnesota, Minneapolis.
4. Pure lnst: elemenUl feminist
philosophy, de Mary Daly. Editora
Beacon, Boston.
5. Feminist aesthetics, vários
autores, organizado por Glsela
Ecker. Editora Beacon Press,
Boston.
6. Male fantasies (volume 1: Women,
flooâs, bodics, history ), de Klaus
Theweleit. Editora University of
Minnesota, Minneapolis.

Divulgação

rrN 

EATRO
Macksen Luiz

Arthur Miller no Brasil

Já em ensaios O preço,
de Arthur Miller, com Pau-
lo Gracindo no papel do
velho Solomon, que ele ha-
via criado há 15 anos. Com
direção de Bibi Ferreira, a
montagem deve iniciar
temporada em maio no
Teatro Copacabana e está
prevista a vinda de Miller
para o lançamento do es-
petáculo e de sua autobio-
grafia. Mas a presença de
Miller no Brasil se estende-
rá também à montagem de
Panorama visto da ponte,
uma das interpretações
marcantes de Leonardo
Villar. Os produtores Flá-
vio Tambelini e Aluísio
Abranches, os mesmos de
Ligações perigosas, pre-
tendem pôr em cena a pe-
ça no início do segundo
semestre. Ainda não foi de-
finida a ficha técnica.
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Miller em duas montagens
brasileiras

Novos

palcos
Depois do Teatro do
Barrashopping, aberto há
pouco mais de um ano, e do
Teatro da Suam, em
Bonsucesso, que foi reaberto
com nova programação, a
cidade tem duas casas de
espetáculos prontas para
Inaugurar. O Teatro
Zlembinski, na Tijuca,
projeto do ator Walmor
Chagas, está em fase final de
obras e no mês de abril
começa a funcionar,
programando apenas textos
brasileiros. Para a primeira
fase do Zlembinski o público
conhecerá programa com
três peças curtas: ? (o titulo
é apenas uma Interrogação),
de Millôr Fernandes; Deu
ladrão, de Herbert Dunlel, e
A três quarteirões daqui, de
Carlos Henrique Escobar,
sob a direção de Maurlce
Vaneau. Thals Moniz
Portinho venceu as absurdas
objeçòes que Impediam as
obras de seu Teatro Posto
Seis e deve abrir as cortinas
brevemente com quatro
peças curtas de Miguel
Falabella e Vicente Pereira.
Enquanto Isso, permanecem
fechados o Malson de
France, Mesbla, Glória e
Santa Rnsa

Viagens de

Dona Doida

Fernanda Montenegro
foi convidada a apresentar
Dona Doida: um interlú-
dio na Itália, e Adélia Pra-
do a participar do seminá-
rio Teatro Contemporâneo
da Mulher. Mas enquanto
a viagem não se concreti-
za, Fernanda faz excursões
menos longas. Amanhã e
terça-feira estará em Fio-
rianópolis, com o espetá-
culo dirigido por Naum Al-
ves de Souza, marcando o
tombamento do Teatro Al-
varo de Carvalho. Fernan-
da compunha o elenco de
O canto da cotovia, produ-
çào da companhia Maria
Delia Costa e Sandro Polo-
ni que inaugurou o teatro
em 1955. Dona Doida fica-
rá no Delfin até o final de
agosto, quando inicia ex-
cursào nacional, mas Fer-
nanda Montenegro voltará
à casa de espetáculos do
Humaitá em 1989. Durante
todo o próximo ano, o Del-
fin ficará sob sua responsa-
bilidade.

Meno male tm setembro no Rio

Ponte aérea
O intercâmbio Rio-Sâo Paulo se

intensifica, imune às crises econômi-
cas. Exercício n° 1, de Bia Lessa,
inaugurou esta semana o Teatro
Mars na capital paulista, e Ataliba, a
gata safira, de Hamilton Vaz Pereira,
é o atual cartaz do Espaço Mambem-
be. O grupo Tapa mantém hâ dois
anos núcleo no Teatro da Aliança
Francesa, onde apresentará Solness,
de Ibsen ainda nesta temporada. O
mistério dc Irma Vap encerra carrei-
ra no próximo domingo no Casa
Grande carioca e se transfere em
abril para o Procópio Ferreira paulls-
ta. A cerimônia do adeus terá em São
Paulo uma nova montagem, com di-
reçào de José Possl Neto e Irene
Ravache no elenco.

No sentido Inverso, vlrào O lobo
de ray-ban, que deu o Moliòre a seu
autor Renato Borghi e ao ator Raul
Cortez, e Meno Male, o maior sucesso
da temporada paulista, que aporta
em setembro por aqui.

Em um ato
O único representante brasileiro ao 17°

Festival Internacional de Teatro da Vene-
zuela, que se realiza em Caracas a partir do
dia 26, é o grupo paulista Ornitorrinco, coro
a montagem de Teledeum, de Albert Boa
delia

A Fundacen está lançando o edital de um
novo concurso de dramaturgia: sobre a
questão do negro. E a Petrobrás deve divul-
gar até o final de abril os resultados do seu
concurso de peças teatrais, que teve 351
peças inscritas.

Maria Adelaide Amaral termina texto
teatral especialmente escrito para Sérgio
Viotti, cujo título provisório é A cerejeira
rosa. A estréia está prevista para o segundo
semestre no Rio.

Dia 27 de março se comemora o Dia
Mundial do Teatro.

Sob a coordenação de Yan Michalski está
sendo organizado um seminário de critica
teatral, de 2 a 5 de maio, no Teatro Glauce
Rocha. Os temas em discussão devem ser a
critica c os meios de comunicação; a visáo
dos criticados; a crítica fora dos meios de
comunicação e a crítica fora do eixo Rio—
São Paulo.

ítala Nandi abriu inscrições para comple-
tar o elenco de Uma só andorinha náo faz
verão, musical que estreará em junho no
Teatro João Caetano. Informações pelo tel:
210-2463, ramal 231.

Com direção de João das Neves, a RioAr»
te apresentará no dia 13 de maio A missa
dos quilombos, musical de Milton Nasci-
mento, Dom Pedro Casaldáliga e Pedrc
Tierra, nos Arcos da Lapa. Milton Gonçal
ves, Zezé Motta e Grande Otelo lideram <
elenco.
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palavras conhecidas. Hoje, estima-se - — ¦rt--/  _y I
que existam aproximadamente 600 mil /r \
verbetes. orgulho do velho Noah Webs- _ . / y
ter, cuja fundagao e responsavel pela nreze saia no tapa por porgoes do a alcunha de El Cheapo, ou seja. uma 

/ \
publicagao do mais substancial (e tal- poderoso voto judaico, a giria america- porcaria. Cheapo e latmizagao de cheap 

\vez mais volumoso) dicionario do mun- na nao chega a ser anti-semita mas os (barato). / \
do: o Webster's dictionary. judeus sao o prato predileto na lingua- "1^ H^mTA' s^n q escOT i da / \Mas alguns exaustivos estudos sobre dos guet0Si sobretudo de Nova tao perto dos EUA, sao a_escdria da I N
a fala do americano-padrao revelam. iorque Tudo comega pela usura dos giria. Mexican brcakf"st (|l^^^ ( \
para desespero de Noah Webster .que poiiticos, que servem rubber-chicken xicano) significa urn protc;iniito 1.anthe \ ]apenas 20 mil palavras das 600 mil da (galinha de borracha) nos banquetes de composto de um wgarro e urn_copo . /lingua inglesa sao usadas para a comu- arrecadacao de fundos. Ja jewish peni- d agua. Mexican promotion (promoga 7 ^
nicaqao no dia-a-dia. Destas 20 mil pala- cjUn (peniciijna de judeu) e a manjada mexicana) e quando um sujeito sobe de
vras, 2 mil (10%) sao girias. cania de galinha rala. A expressao je- cargo e o salario continua o mesmo. Jfi ^

A caquexia (ou economia) do amen- wish lightning (raio judeu) costuma ser mexican standoff (near de foia a mex -
cano medio em relagao a proria lingua emnregada para designar incendios cana) quer dizer beco sem saida, arapu ^_ ^ "==
pode ser pingada em Words and sounds nropositais em velhos edificios cujo se- ca. numa alusao aos milhares dei -
of telephone conversations, a lingua- Q e maior que o valor da construgao. grantes llegais mexicanos que existem
gem do telefone. publicado no Bell Sys- Jewish flag nao e a bandeira da estrela nos Estados Unidos. Sao os mesmoh q exDressao italian football (futebol ita- Wayne) e um fracote, maricas e covar-
tem Technical Journal. As palavras . ^avid, e sim a nota de um dolar. querem se transformar num Uncle lato , dao. Talvez tudo porque o velho cow-
mais faladas no telefone sao: I (eu), a Jcwfro mistura de jew e afro, e como os (Tio Taco), isto e, incorporar os vaiores 1 

Negros e brancos nao costumam se boy tenha rodado The green berrets (Os
lum-umal, is (e-estd). it (pronome da tiras os cortes de cabelo ao americanos. Kr misturar em materia de giria. Se os boinas-verdes), uma ode a guerra do
terceira pessoa para coisas inanima- estilo afro. E como nao poderia deixar Os franceses, primeiromunaiscas, - 

brancos chamam Cadilac de Cad. ne- Vietnam.
das), on (no-na), that (aquilo), the (o-a) e de ser to iew down e expressao verbal tao ligados a todo tipo de^perversao. u chamam de cat (gato), possivel- Fora Wayne, quando Spielberg reali-
you (voce). de barganha. americanos pens-am que a Franga e um ^nte em alusao aos rabos depeixe do zou Gremlins foi buscar na giria militar

Nunca houve uma restrigao tao incri- Por razoes desconhecidas, o holan- pordel perfumado I rench (lrances) e carm e a p0pulagao felina do Harlem. o titulo de seu filme: gremlin e a expres-
vel em materia de vocabulario, ajnda des (dutch) protagoniza o mesmo papel tachativo para cunnihngus. Francl^ikiss QUe vive lambendo latas de atum no sao usada por pilotos para designar
que o telefone se preste mais a banalida- o brasileiro atribui ao portugues. (beijo frances) esta nai boca^ de tocllois os Ux(J Russian (rUsso) e como os brancos alguma coisa inexplicavel que provoca
des do que a discursos. Mas o fato de a Nos EUA piada de portugues e piada de colegiais adolescentes e s gniiica b J chamam no Norte os negros do Sul. Ja a maior anarquia em controles e mstru-
lingua inglesa ser muito economica no holandes To dutch quer dizer arruinar de lingua. I*rench letter (carta ti ancesa vanilla (baunilla) e apelido de branco mentos do aviao. Ja na linha Bruce Lee,
coloquial nao significa que haja um ™£os 

sallde ou reputagao de al- e camisinha; e freneh post-card (postal " 0 bangue-bangue da lugar aos filmes
mau aproveitamento do ato de falar miem Dutch courage (coragem de ho- frances) significa foto-porno. r-ri^tn p«nna da acidez da ciria. eastern-western (faroeste asiatico). o es-

A contrapartida inventiva da lingua Ss) 6 covardia Dutch uncle (tio Ate idolos da America como o velho nLknames^apelt tilo mais agressivo dos grupos de kung-
pasteurizada pelos dicionarios 6 a giria. holandes) costuma ser uma pessoa ex- camundongo Mickey sao objeto de licii- Ec 

r . . ^ icaramba) e Cripes fu que foi minimizado em Karate kid.
No ingles dos Estados Unidos. ela 6 Smamente cliata e que fica censuran- cularizagao. Mickey Mouse pode sign Q- d.as de Cruniny (caramba) cr.pes Mas^ 

e Q velho Bogarl? Sim. to Bogart e
riquissima, como atesta o New dictio- . ag outras ja dutch treat (acordo car meretricio, um musico sentimenta- AliKMrnnrt p n industria cinemato- se tornar violento e irascivel. Ecinefllo.
nary of american slang, editado pelo holandes) e quando a turma sai para loide, algo inferior, pessoa estupida ou 

riospmbocaram em girias hila- cinefilo e trekker, numa alusao ao filme
PhD dos idioletos, Robert L. Chapman. e ca(ja um paga a sua Doubie entao colegial boboca. 1 o Michey Mou- graflca cxemolo indi- «tar trek (Jornada nas estrclas).
Sao 17 mil verbetes e expressoes que dutch (dose dupla de holandes) e uma se around e Hear dando voltas como um nantes. Johni\yaj; • P „eraimente Cada sentenga, cada giria. E se voce,
compilam a fala das ruas de Washing- completamente incompreensivel. camundongo. perder tempo. Exemplo: ca um militar • 

j u a0 estiver se sentido bem com o
ton, Los Angeles. Houston e Nova lor- fal 

QsTatino Lmencanos em geral This is ridiculous to be Mickey Mou- sarge nUitHnsrutor qile nao i^ dCBU tratamenl0 dispensado pelos brothers
que, representadajocosamente por Wall principalmente mexicanos e porto- sing around on this (E ndiculo ficai hos do regutome dizJrviril la de cima em relagao ao Terceiro Mun-
Street, Madison Avenue, Harlem, South riquenhos - sao tratados a pontapes perdendo tempo com isso). 2"' ,lhn wbrother (irmao de do, chame o Dr. Feelgood (Dr. Sinta-se
Bronx etc. Trata-se de uma louca sala- [Ssticos Comega pelo fato de serem Chicago e Italia lembram gangstens- machi^^nnuelSldado™axias Bem). O receituario dele e extenso e
da que incorpora girias de chicanos, chSnados de grease pigs (porcos gordu- mo e banditismo. Chicago piano e giria John Wayn(*)e.aquelis .^rtdado ca 

polivitaminico. embora ele talvez nao
negros, judeus, italianos, estudantes, Al claro g ease (brilhantina) de metralhadora; Chicago pinneappje que sempre^mone no P vir ate Bumfuck, Egypy (o c... do
yuppies, caipiras e milicos. Uma feenca ^ a de John Travolta. E continua: (abacaxi de Chicago) significa granada Judas, Egito). Ou seria Picos. no Piau.?
Disneylandia de palavras. qualquerprodutolatino-americanoleva ou bomba, o mesmo valendo para a Ja John Waynes sister (irma ae
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a colorida parade do american way of ——
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^ cada um leva a propria bebida;
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diarreia. A giria americana associa diar- otifr nessoa deste mundo gas chegam a quase 1% dos 17 mil s americanos sao dlsordeiy:: beba^do desorde .
reia aos vizinhos do Terceiro Mundo. UALQ P .. r„_ verbetes do New dictionary of Aineri- M ^ vifinrlns em FTAou fuck them all (ferrem-se
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ou lisergic acid die- can slang. Exemplos: Caddi'lac: um qui- II slang-siglaholic.viciadosem todos): e uma variagao de fuck the
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Army, ou seja, dane-se o Exercito;
Ihi belly (barriga de Basra ou de Nova °OVequemarcou 
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Deli), Montezuma s revenge (vmgang 
Keracaodosanos 60.Muitosprovarame me H), angel dust (po de anjo), snow jupi»e, qu lugar da cabega): giria para cego,
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¦ A fala dos americanos está

cada vez mais longe do dicionário e mais

próxima 
das gírias de grupos e minorias

Disneylandia

Licinio Reis Neto

a alcunha de El Clieapo, ou seja. uma
porcaria. Clieapo é latinizagáo de cheap
(barato).

Os mexicanos, tão longe de Deus e
tão perto dos EUA, são a escória da
giria. Mcxican breakfast (desdejum me-
xicano) significa um proteínico lanche
composto de um cigarro e um copo
d'ãgua. Mcxican promotion (promoção
mexicana) é quando um sujeito sobe de
cargo e o salãrio continua o mesmo. Ja
mexican standofr (ficar de fora à mexi-
cana) quer dizer beco sem saída. arapu-__
ca. numa alusão aos milhares de imi-
grantes ilegais mexicanos que existem
nos Estados Unidos. São os mesmos que
querem se transformar num Uncle Taco
(Tio Taco), isto é, incorporar os valores
americanos.

Os franceses, primeiromundistas, es-
tão ligados a todo tipo de perversão. Os
americanos pensam que a França é um
bordel perfumado. Frcnch (francês) é
tachativo para cunnilingus. Franch kiss
(beijo francês) está na boca de todos os
colegiais adolescentes e significa beijo
de língua. French letter (carta francesa)
é camisinha; e french post-card (postal
francês) significa foto-pornô.

Até ídolos da América como o velho
camundongo Mickey são objeto de ridi-
cularização. Mickey Mouse pode signifij
car meretrício, um músico sentimenta-
lóide, algo inferior, pessoa estúpida ou
então colegial boboca. To Michey Mou-j
se around é ficar dando voltas como um
camundongo, perder tempo. Exemplo:
This is ridiculous to be Mickey Mou-
sing around on this (É ridículo ficar
perdendo tempo com isso).

Chicago e Itália lembram gangsteris-
mo e banditismo. Chicago piano é gíria
de metralhadora; Chicago pinneapple
(abacaxi de Chicago) significa granada
ou bomba, o mesmo valendo para a

Wayne) é um fracote. maricas e covar-
dão. Talvez tudo porque o velho cow-
boy tenha rodado The green berrets (Os
boinas-verdes). uma ode á guerra do
Vietnam.

Fora Wayne. quando Spielbcrg reali-
zou Gremlins foi buscar na giria militar
o titulo de seu filme; gremlin é a expres-
são usada por pilotos para designar
alguma coisa inexplicável que provoca
a maior anarquia em controles e instru-
mentos do avião. Já na linha Bruce Lee.
o bangue-bangue da lugar aos filmes
eastern-western (faroeste asiático), o es-
tilo mais agressivo dos grupos de kung-
fu que foi minimizado em Karate kid.
Mas. e o velho Bogart? Sim. to Bogart é
se tornar violento e irascível. E cinéfilo?
Cinéfilo é trekker, numa alusão ao filme
Star trek (Jornada nas estrelas).

Cada sentença, cada gíria. E se você.
leitor, nào estiver se sentido bem com o
tratamento dispensado pelos brothers
lá de cima em relação ao Terceiro Mun-
do, chame o Dr. Feelgood (Dr. Sinta-se
Bem). O receituario dele é extenso e
polivitamínico, embora ele talvez não
queira vir até Bumfuck, Egypy (o c... do
Judas, Egito). Ou seria Picos, no Piauí?

expressão italián football (futebol ita-
liano).

Negros e brancos não costumam se
misturar em matéria de gíria. Se os
brancos chamam Cadilac de Cad. ne-
gros chamam de cat (gato), possível-
mente em alusão aos rabos de peixe do
carro e à população felina do Harlem,
que vive lambendo latas de atum no
lixo. Itussian (russo) é como os brancos
chamam no Norte os negros do Sul. Já
vanilla (baunilla) é apelido de branco
entre negros.

Nem Cristo escapa da acidez da giria.
Ele é conhecido pelos nicknames (apeli-
dos) de Criminy (caramba) e Cripcs
(aleijado).

Hollywood e a indústria cinemato-
gráfica 

"desembocaram em gírias hila-
riantes. John Wayne. por exemplo, indi-
ca um militar exemplar, geralmente o
sargentâo-instrutor que nào sai dos tri-
lhos do regulamento. John Wayne it
(um que de John Wayne) quer dizer viril,
macho. John Wayne's brother (irmão de
John Wayne) é aquele soldado caxias,
que sempre morre no cumprimento do
dever e é condecorado postumamente.
Já John Wayne's sister (irmã de John

cada um leva a própria bebida;
CTDou circling the drain (embolando
o dreno): comentário de médico
quando alguém está mais para lá do
que para cá;
D aud Dou dee-dee é drunk and
disordely: bêbado desordeiro;
FTAou fuck them ali (ferrem-se
todos): é uma variação de fuck the
Army, ou seja, dane-se o Exército;
HUAou head up ass (com o rabo no
lugar da cabeça): giria para cego,
imprudente Exemplo: You're driving
pretty HUA today (Hoje você está
dirigindo com o rabo);
SWAKou sealed with a kiss (selado
com um beijo): ideal para assinar
despedidas de cartas apaixonadas ou
torpedos;
TARFUou things are really fucked
up (está tudo f.. mesmo): expressão
usada para definir confusão, bagunça;
TGIFou thank God it's friday (graças
a Deus é sexta-feira): essa nem
precisa explicar. (L.R.N.).

UALQUER pessoa deste mundo
1.1 (e do outro também) já ouviu fa-
\Êi lar de LSD ou lisergic acid die-
thylamide, o combustível da era do
peace and love, Que marcou toda a
geração dos anos 60. Muitos provararn e
viajaram. Bad trip ou nice trip, não
importa. E quando alguém, naquela
época, cantava green grass não se refe-
ria propriamente ao verde da grama;
era maconha mesmo. Os beatniks de
Easy rider (Sem destino), com os hoje
vovôs Fonda e Hopper, deram lugar aos
dopcniks, além de junky (drogado), cujo
livro homônimo de William Burroughs
narrou a transformação dos EUA num
delírio coletivo.

O grupo de palavras mais rico da
american slang é seguramente o que
abrange o vasto e louco universo das
drogas. Dá-se a partida através das Ie-
tras simples do alfabeto: A é ácido
(acid); B é bola (benzedrine)' C é cocai-

s americanos são
I | slang-siglaholic, viciados em

criar gírias a partir de siglas.
O exemplo da moda é a palavra
yuppie, que vem de YUP ou young
urban professional (jovem
profissional da cidade). Esta mania
reducionista transforma expressões
inteiras em siglas-girias, que são
pronunciadas letra por letra.
Seguem alguns exemplos curiosos:
BFDou big fucking deal (um p...
negócio): usa-se de maneira sarcástica
para alguma coisa ou alguém muito
importante;
BOou body odor (cheiro do corpo): é
o popular bodum;
BYOBou bring your own bottle
(traga sua própria garrafa): uma
BYOB party é uma festinha onde
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Cabalístico
Como loucura pouca é bobagem, o
peso pesado Iron Maiden preparou
um título sugestivo para seu próxi-
mo Lp: 7th son oi' tlie 7th son (Séti-
mo filho do sétimo filho). Bem caba-
lístico para somar chispas ao ano
do dragão, o Lp já está de single na
praça, Can 1 play with madness.
Foi gravado no Musicland studios
de Munique e sucede a Somewhere
in time (86), disco de ouro no Brasil

Tárik de Souza

POPULAR
Os 125 anos de nascimento

do pai do choro, Ernesto Naza-
reth, são comemorados ama-
nhà, com um recital da pianis-
ta Maria Alice Saraiva, no seis
e meia da ABI. De quarta a
sábado, até 2 de abril, no horá-
rio das 21 da sala Funarte, a
Orquestra de Cordas Brasilei-
ras vai de Villa-Lobos, Naza-
reth, Pixinguinha e Jacob,
com suas alas de bandolins,
cavaquinhos, violas caipiras,
violões, baixo e percussão. Na
quarta, a voz-instrumento de
Olivia Byngton, assessorada
pelos metais de Edgar Duvi-
vier e os teclados de Teresa
Madeira, entoa a Melodia sen-
timental na Cultura Inglesa de
Copacabana, com entrada
franca. No Paço Imperial,
quinta e sexta a política sono-
ra é dos contrastes do antigo
prédio com a música futurivel
de Luciano Alves e sua multi-
plicidade de teclados, numa
viagem de Jorge Mautner a
Villa-Lobos. E a semana fecha
com chave-mestra, sexta e sá-
bado no Barbas com o samba
virtuose do mangueirense Nel-
son Sargento, o de Falso mora-
lista e Agoniza mas nào mor-
re, acompanhado do grupo
Voz e viola

Divulgação

Saindo do

forno
Maria Bethania em estúdio com algu-

mas faixas dt • seu novo Lp j á na agulha. O
clássico instantâneo de Caetano, O ciú-
me, a Tá combinado, Eu e água, Noite de
cristal, todas do mano. No repertório
estão escalados ainda Alceu Valença,
Joyce, Vinícius de Moraes, Luis Bandeira
e Ferreira Gullar

Contratado pela BMG (ex-RCA), Ge-
raldinho Azevedo entra em campo com
uma seleção de parcerias: Moraes Morei-
ra (Petrolina e Juazeiro), Fausto Nilo
(Sétimo céu), Nando Cordel (Tanto que-
rer) e Capinam (Jeito), Parceiro das deli-
cias, Ser dos seres).

Praticamente com o disco-debaixo do
braço Lulu Santos atacou de produtor,
arranjador e cantor de Futuro do passa-
do, capa de Ricardo Leite e Flavio Col-
kier. A banda que segura o instrumental é
formada por Marcelo Costa, Artur Maia.
Décio Crispim, Sacha, Pedro Gil e Paul
de Castro A faixa de trabalho número
um começou a tocar em fevereiro Toda
forma de amor

Pet Shop Boys: premiados
Lins em

inglês
No pódio
Em plena temporada de prêmios
discográficos (vem aí o Sharp
brasileiro), o BPI da indústria
britânica foi atribuído na cate-
goria' de melhor grupo aos Pet
Shop Boys. O LP Actually deu a
palma à dupla Neil Tennant e
Chris Lowe, a partir do sucesso
da executadíssima It's a sin. Na
cerimônia da entrega do prêmio
os Pet Shop Boys preferiram
lançar um novo petardo do LP
Wliat have I done to deserve
this? (O que fiz para merecer
isso?), com a participação da ve-
terana hitmaker dos (50. Dusty
Springsfield.

Troca o tênis
Saem do ar esta semana nos EUA
os comerciais de artigos esportivos
Nike, que utilizavam a música Re-
volution dos Beatles. Os remanes-
centes do grupo entraram com um
processo de 15 milhões de dólares
para tirar a música do ar. Por essa
primeira utilização publicitária de
um original dos Beatles, a Nike
tinha pago 250 mil dólares a Mi-
chael Jackson, proprietário de par-
te dos direitos sobre o repertório
dos Beatles e outro tanto à grava
dora EMI/Capital John Lennon
volta à paz do túmulo com sua
Revolution devidamente arquiva-
da a partir de terça-feira

Desembarca hoje no Rio uma
dupla de produtor e arranja-
dor importados para aprontar
as bases do novo LP interna-
cional de Ivan Lins. Stuart Le-
vine. produtor do Simply Red.
e Boy George mais Larry Wil-
llams, arranjador de Bad dc
Michael Jackson, alicerçam o
superlançamento de Lins. O
disco com oito faixas cantadas
em inglês sai nos EUA pela
Atlantic ou MCA em agosto
próximo. Lins, Levine e Wil-
liams enfurnam-se nos estú-
dios da Som Livre depois de
uma coletiva à imprensa ama-
nhã. No próximo 3 de abril, o
trio embarca para Los Ange-
les. onde o disco ganha o poli-
mento finai

Bethania. mano a mano
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Warhol
desenhava

latas de sopa
de tomate, vias

como
colecionador

preferia
pintura

acadêmica do
sécido XIX e

objetos
considerados

kitsch

Negócios sem sopa

? O empresário Fred Hughes assume o império deixado por

Andy Warhol, põe sua coleção à venda, expulsa os M|

indesejáveis da revista 
"Interview" 

e pensa como administrar. \

mais de 100 milhões de dólares deixados pelo artista I
__ W i
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Luiz Paulo Horta

CLÁSSICA

Cordas

brasileiras

O bandolim e o cavaquinho
têm mais ligação com a nossa prá-
tica musical do que o violino ou o
violoncelo. Foi pensando nisso
que-um grupo de músicos fundou,
em março de 1987, a Orquestra de
Cordas Brasileiras — que estará se
apresentando, a
partir do dia 22,
na Sala Funar-
te, com uma ho-
menagem a Ra-
damés Gnattali.
Radamés foi um
dos grandes in-
centivadores de
conjuntos desse
gênero — que
combinam ban-
dolim, cavaqui-

nho, viola caipira, violão de seis e
sete cordas, contrabaixo acústico,
e tanto podem tocar Pixinguinha
e Nazaréth como (em transcrições)
um Concerto de Brandenburgo de
Bach ou uma peça de Villa-Lobos.
A orquestra também toca autores
contemporâneos e peças compos-
tas por seus próprios integrantes
para um conjunto instrumental de
grande versatilidade.

Divulgação
Na Sala
Fimarte, a
Orquestra de
Cordas
Brasileiras

Edino

aos 60
A música brasileira comemorou, esta

semana, os 60 anos de Edino Krieger. Sem
grandes alardes, como é do temperamento
desse catatinense de Brusque, que veio
para o Rio de Janeiro aos 14 anos e logo se
integrou á inain stream da música brasi-
leira. Edino teve os melhores mestres. Es-
tudou harmonia, contraponto e composi-
ção com H.J. Koellreutter. Prêmios em
concursos proporcionaram-lhe viagens aos
Estados Unidos — onde estudou com Co-
pland e Mennin — e à Inglaterra, onde
aperfeiçoou-se com Lennox Berkeley. Seus
diversos períodos de composição vão sen-
do balizados por obras importantes como
o Quarteto n" 1 (1956), a Sonatina para
piano, que é da mesma época, o Ludus
symphonicus de 1965, o Canticum natura-
le de 1972.

Mas ao lado do Edino compositor, cres-
cia também o organizador e o animador
que promoveu os Festivais de Música da
Guanabara, que trabalhou pela música
dos outros de um modo que não é muito
comum no nosso melo artístico (o que ele
continua a fazer até hoje como diretor do
Instituto Nacional de Música da Funarte).
Também foi o primeiro diretor do Teatro
Municipal pós-reforma, quando a ópera
arrancou da mediocridade anterior apoia-
da numa equipe que Edino, sem xenofo-
bia, foi buscar na Argentina. Dirige ainda,
há vários anos, o Departamento de Música
Erudita da Rádio JORNAL DO BRASIL.

Como criador, Edino é a síntese do que
a música brasileira tem apresentado de
melhor: nas suas obras, tanto se encontra
o sopro lírico que é marca registrada na-
cional (veja-se a Sonatina para piano) co-
mo a absoluta atualização com os estilos
contemporâneos. Mas Edino não perdeu o
pé na dança dos estilos — nem mesmo no
furioso ecletismo que marca a nossa épo-
ca: nas linguagens de hoje, selecionou o
que lhe interessava; usou o serlalismo
quando isso lhe convinha: aperfeiçoou
uma orquestração tão moderna quanto
brasileira que brilha de maneira fascinan-
te no Canticum naturale. Sua obra já
nasceu seleta e sólida; um marco na músi-
ca contemporânea brasileira, e uma lição
de dignidade artística e pessoal.

Ernesto Nazaréth estaria completando
hoje 125 anos de idade. Em sua homena-
gem, a pianista Maria Alice Saraiva toca
amanhã, às 18h30niin, na ABI entre
outras peças, os famosos Brejeiro e Odeon,
ao lado de algumas páginas ainda inéditas
do mestre carioca.

O Conservatório Brasileiro de Música
está abrindo um curso — Música na tercei-
ra idade — destinado a pessoas de mais de
50 anos, qúe consiste em vivência rítmica
através do corpo, voz e instrumentos per-
cussivos, aulas de flauta doce, violão e
piano, bem como leitura musical. Informa-
ções: 240-5481 e 240-5431.

A Orquestra de Câmara da Cidade do
Rio de Janeiro, que faz a sua estréia ama-
nhã no Paço da Cidade, inclui alguns dos
melhores instrumentistas em atividade
no Rio: nos violinos, Michel e Bernardo
Bessler, Paulo KeufTer, Suray Soren, An-
drea Moniz, João Menezes (irinão do famo-
so violoncelista). Carmelita Reis, Nelson
Abramento, Paula Prates; nas violas, Ma-
rie-Christine Springuel, Eduardo Pereira
e Arlindo Penteado; nos violoncelos, Peter
Dauelsberg, Alceu Reis e Marie Bemard;
no contrabaixo, Dener Campolina, e no
cravo Marcelo Fagerlande. O programa
inclui uma peça de Frescobaldi, um con-
certo de Vivaldi, as Danças antigas de
Rcspighi e a Serenata para cordas de
Tchaikovski.

americano considerado kitsch. É
verdade que tinha obras de mestres
como Duchamp, Man Ray e de seus
companheiros de viagem pop, co-
mo Roy Linchtenstein e Jasper
Johns; mas tudo isso de cambulha-
da com inúmeras obras acadêmicas
do século XIX, relógios, serviços de
chá, móveis ingleses, algumas pe-
ças que comprava e nem mesmo
tirava da embalagem — uma com-
pulsão irresistível que misturava a
mais banal quinquilharia com pe-
ças de duvidoso bom gosto e obras-
primas. Como colecionador — uma
revelação para desvendar a perso-
nalidade de Warhol — ele não pas-
sava de um armazenador, cujo acer-
vo de mais seis mil itens é comple-
tamente desprovido de critério.

Hughes é pragmático. Aparente-
mente, a sua intenção é de que o
último desejo do artista seja
cumprido, e para isto é preciso que
o dinheiro seja bem administrado.
A coleção de Warhol, por exemplo,
não tem nenhuma obra sua, já que
ele trabalhava muito sob encomen-
da. Depois só 30 anos após a morte
de Jackson Pollock — considerado
o melhor artista do Expressionismo
Abstrato — é que sua casa em
Hampton transformou-se num cen-
tro de estudos de sua obra. Hughes
não quer perder tempo. O leilão não
foi apenas o começo de sua rápida
ação. O total da herança de Warhol
oscila entre 75 a 100 milhões de
dólares, incluindo propriedades em
Manhattan, Montauk e no Colora-
do, além da utilização do nome de
Warhol em vários tipos de negócio;
e no futuro poderão ser encontra-
dos no mercado o perfume Warhol,
a jóia Warhol e outros produtos
com seu nome. Hughes também
tem agido firme contra os que de-
viam dinheiro ao artista e já acio-
nou um processo contra a socialite
Sylvia de Cuevas, que não pagou
inúmeras obras encomendadas.

Muitos amigos de Warhol estão
achando que Hughes não passa de
um usurpador, e que estaria dene-
grindo a memória de um dos maio-
res artistas dos Estados Unidos.
Mas foi Hughes que logo após a
morte do artista processou o New
York Hospital, alegando negligèn-
cia no seu tratamento. Até se pro-
var o contrário, o atual controlador
do império deixado pelo artista pa-
rece agir como um racional admi-
nistrador do último desejo de Wa-
rhol. A coleção (Hughes tem razão)
não serve para um museu dedicado
ao artista. Ele espera mostrar as
obras de Warhol, no próximo ano,
no Museu de Arte Moderna de Nova
Iorque. Um lugar mais apropriado,
segundo ele. O negócio agora é fa-
zer dinheiro para que saia a Funda-
ção desejada pelo artista. Uma hi-
pótese que afasta os freaks da Fac-
tory para entrar a sisudez da admi-
nistraçáo. A pergunta é se o artista
Warhol gostaria desta mudança.
Uma resposta é certa: em negócios,
Hughes é que não gosta de ma-
lucos.

Wilson Coutinho

0S 

freaks estão deserdados.
Quem ganhou a batalha pelo
império financeiro do artista
norte-americano Andy Wa-
rhol, morto em 2 de fevereiro
do ano passado, foi a racio-

nalidade administrativa. Agora o
império está sob a tutela do empre-
sário Fred Hughes, amigo do pin-
tor, que com firmeza demoliu a cor-
te que cercava Warhol. O artista
vivia em seu ateliê, chamado Fac-
tory (Fábrica), cercado de malucos
de todos os tipos, gente que mistu-
rava cocaína-com caviar, na expres-
sáo de John Taylor, que assina o
texto sobre o assunto publicado na
revista New York. O máximo que
esta gente pode fazer agora é uma
passeata de protesto em frente da
Sotheby's, de Nova Iorque, quando
em 23 de abril forem leiloadas as
obras compulsivamente coleciona-
das pelo artista, estimadas em 40
milhões de dólares.

A ascensão de Hughes ao topo
do império não foi feita sem escara-
muças e gente ferida. Tombou, em
janeiro, o diretor de arte da revista
Interview, de propriedade do artis-
ta, que achava que tudo deveria
ficar sem mudanças. Logo em se-

guida foi despachada a editora,
Gael Love. No seu lugar entrou
uma amiga íntima de Hughes, filha
de um poderoso produtor de cine-
ma de Hollywood, Shelley Wanger,
que escrevia para House & Garden.
Esse deve ser o novo tom da revista.
A capa da edição deste mês já não
conta com o desenho debochado de
Richard Bernstein, mas com um
auto-retrato do pintor italiano
Francesco Clemente — uma vedete
dos anos 80. Há uma matéria sobre
o filme Cobra verde, estrelado por
Klaus Kinski, e uma entrevista
com o escritor Bruce Chatwin. E o
chique intelectual, algo a que Wa-
rhol não dava atenção, e que tem
inspirado frases ferinas contra Hu-
ghes e Wanger. A mudança seria
algo como se a revista Elle tirasse
de sua capa a atriz francesa Cathe-
rine Deneuve e pusesse o filósofo
Jacques Derrida.

Hughes pode parecer um pirata
que deu um golpe na tripulação
embriagada para ficar com o tesou-
rol Mas é difícil acreditar nisto. Wa-
rhol gostaria que sua fortuna fosse
destinada a uma Fundação, que
promoveria os jovens artistas, e pe-
diu a Hughes para organizá-la,
além de pór os seus dois irmãos —
John e Paul Warhol — na direção
da futura Foundation for Visual

Arts. Parece um caso em que a
família dirige o negócio. Hughes era
amigo — e talvez o principal — do
artista desde longa data. Foi ele
que, em junho de 68 — quando a
atriz Valerie Solanas deu dois tiros
em Warhol — levou-o para o hospi-
tal, depois de ter feito no artista
respiração artificial. Warhol não de-
ve ter esquecido essa atitude do
amigo. Tem mais: levou Warhol pa-
ra a alta sociedade, da qual foi o
retratista mais badalado. Warhol,
um filho de pobre emigrantes tche-
cos, ficou deslumbrado com a facili-
dade com que podia circular entre
gente rica. Hughes também refinou
o gosto do artista. Ao menos no que
podia fazer por isto.

A coleção armazenada por Wa-
rhol, desde 1956, quando fez uma
viagem à Europa e comprou dese-
nhos de Braque, Miró e Larry Ri-
vers, é de um estonteante ecletis-
mo. Quem imaginava que o princi-
pai artista pop gostava de colecio-
nar velhas máquinas de fazer pipo-
ca está enganado. Na sua casa par-
ticular podia-se encontrar Picassos
no banheiro, mas — o que é espan-
toso — também telas de Bou-
guerau, artista sinônimo de uma
arte acadêmica desprovida de qual-
quer invenção; além de obras de
Norman Rockwell, artista norte-

Colecionar talvez tenha sido o
hobby mais guardado em segredo
na sua casa, onde não era visitado
por bandos de freaks. O gosto anti-
convencional de Warhol poderia
até ter a desaprovação de Hughes,
um apaixonado pela arte inglesa,
no sentido que isto significa um
valor aristocrático. A venda da co-
leção de Warhol também feriu ou-
tros amigos do artista, que prefe-
riam mantê-la sem ser dispersa pa-
ra fundarem um museu sobre o
pintor, como se o seu acervo repre-
sentasse também uma obra sua.

?
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Com a 
palavra

os carrascos

¦ Os delírios do revisionismo histórico sobre

os crimes do nazismo esbarram na enquete de um jornalista

com ex-funcionários dos campos da morte

JORNAL DO BRASIL

Alexandre 

Szombati é o autor
da mais contundente e defi-
nitiva investigação sobre o
genocídio dos judeus realiza-
do durante a II Guerra Mun-
dial. E isso porque, em vez de

ouvir as vítimas sobreviventes do
nazismo, ele entrevistou seus car-
rascos. Os relatos reproduzidos
abaixo, publicados pelo Lc Monde
Diplomatiquc do mês de março,
são provas irrefutáveis da existên-
cia das câmaras de gás e de uma
política oficial de extermínio das
populações judias pelo III Reich. O
assunto não seria novidade se não
existisse atualmente, no seio do
movimento revisionista de alguns
autores sobre os crimes nazistas,
uma tendência a levar a desculpa-
bilização coletiva do povo alemão
ao ponto de negar esses fatos. E
bem verdade que muitos autores
envolvidos na Historikerstreit (a
polêmica dos historiadores provo-
cada por um artigo de Ernst Noite
no Frankfurter Allgemeine Zei-
tung) não sonham em negar a exis-
tência das câmaras de gás. Apenas
pretendem rever a historiografia so-
bre o período, tentando mostrar
que a Alemanha não tem o mono-
pólio histórico do horror — que se
pense nos crimes de Stalin, na guer-
ra do Vietnã e nos massacres do
Camboja. É um esforço compreen-
sível, na medida em que, se é verda-
de que a República Federal da Ale-
manha nasceu das ruínas de um
regime monstruoso, é certo que ela
soube conquistar sua identidade e
sua dignidade. Por trãs do revisio-
nismo existe o desejo difuso do re-
conhecimento dessa dignidade, pa-
ra que sejam absolvidas as gera-
ções que nem chegaram a conhecer
a época hitlerista. Essa, aliás, seria
a motivação embutida nos movi-
mentos pacifistas: a recusa em ser
definitivamente considerado como
sendo os filhos de uma guerra per-
dida, de uma nação vencida e os
herdeiros de um crime coletivo. Por
outro lado, são muitas as vozes que
se levantam contra os excessos do
revisionismo e pelo permanente"trabalho de luto" como garantia
da democracia. O filósofo JUrgen
Habermas, por exemplo, sustenta
que não se deve interromper a luta
contra a banalização desses crimes
nem abandonar a relação crítica da
Alemanha com seu passado. O tra-
balho de Alexandre Szombati, nes-
se sentido, fixa os limites de qual-
quer tentativa revisionista. Ele con-
sultou arquivos e procurou teste-
munhos na Áustria e na Alemanha.
Ele encontrou os magistrados que
instruíram os processos dos crimi-
nosos de guerra. E, sobretudo, ele
encontrou — depois de mil dificul-
dades — altas personalidades na-
zistas e entrevistou uma série de
carrascos que atuaram em lugares
como Treblinka, Sobibor e Belsec.
Alguns desses depoimentos são as-
sustadores em sua frieza e ausência
de qualquer remorso. Mas, sobretu-
do, são desmentidos categóricos a
quaisquer revisionismos que pre-
tendam fundar a reconciliação na-
cional na mentira.

As contas do 
genocídio

VVV ILHELM Hõttl foi um dos gran-
11/ des patrões da contra-
IHf espionagem alemã durante a II
¦ ¦ Guerra Mundial. Depois de com-

plicadas negociações, Szombati entre-
vistou-o num albergue alpino na Bavie-
ra. Foi aí que Adolf Eichmann, incansá-
vel organizador do extermínio do povo
judeu, almoçou no dia 5 de maio de
1945. Hõttl o descreve como "um ho-
mem de testa estreita, sem cérebro, um
executor de ordens". Abaixo, trechos do
diálogo de Szombati com Wilhem Hõttl:

No final de agosto de 1944, como
responsável da organização dirigida por
Ernst Kaltenbrunner (Gestapo), o se-
nhor recebeu em seu apartamento, si-
tuado na praça Disz, em Budapest,
Adolf Eichmann, que trabalhava na
mesma organização e que, como o se-
nhor sabe, dirigia o extermínio dos ju-
deus...

É exato. Os romenos tinham aca-
bado de nos trair se juntando aos rus-
sos. Eichmann estava organizando a
deportação dos judeus húngaros. No
final de julho de 1944, com a eficaz ajuda
da polícia húngara, realizara-se a eva-
cuaçáo de 600 mil judeus do interior.
Era ainda preciso transferi-los de Buda-
pest para Auschwitz, para que eles fos-
sem liquidados.

Eichmann lhe explicou como foi
operada essa liquidação?

Com muita clareza. Pelo gás, sem
o qual a solução final jamais teria sido
realizada... A industrialização da morte
era indispensável: uma questão de pro-
dutividade. Nós a chamávamos de
"guerra silenciosa"; ela se desenrolava
atrás do arame farpado dos campos, em
oposição à "guerra barulhenta" que ex-
plodia nas frentes de batalha.

A explosão de bombas certamen-
te faz mais barulho do que o escapa-
mento do gás Zyklon B...

Óbvio. Diante da deportação de
centenas de milhares de pessoas — a
população judia da Hungria desapare-
cou — apresentou-se uma questão: qual
era exatamente o número de judeus
exterminados até aquele momento? Vo-
cê sabe, tudo o que dizia respeito à
"solução final" era segredo de estado,
não apenas o extermínio em si, mas
também sua contabilidade. Eichmann

era austríaco como eu, e meu camarada
de luta de toda a vida, tinha total con-
fiança em mim. Ele também sabia que a
guerra estava perdida e que teria que
responder por seus crimes. Ele não igno-
rava que os aliados o consideravam
como um dos inaires criminosos de
guerra. Ele ia em perigosa missão à
Romênia e tinha certeza de que já não
voltaria. Ele me revelou que, tempos
antes, Himmler lhe encomendara um
relatório sobre o número exato dos ju-
deus exterminados. Em sua resposta,
Eichmann indicou que quatro milhões
haviam sido massacrados pelos coman-
dos da morte, por fuzilamento. Himmler
não gostou do relatório. Segundo ele, o
número exato de mortos deveria ser
superior.

Qual dos dois era mais competen-
te, em sua opinião?

Depois de meditar bem sobre isso,
certamente era Himmler. Por razões
evidentes: ele tinha uma visão de con-
junto. Eichmann era mais competente
sobre o número de pessoas deslocadas e
transportadas para os campos de exter-
mínio. Himmler recebia também os re-
latórios dos comandos da morte que
agiam na Polônia e na Rússia. Himmler
decidiu então mandar um estatístico
qualificado a Eichmann, para que am-
bos elaborassem um novo relatório.

O que acha dos "revisionistas"
que questionam a veracidade de sua
conversa com Eichmann?

Eles duvidam de tudo: da hostili-
dade de Hitler em relação aos judeus, da
existência dos campos de extermínio,
da realidade das câmaras de gás... Sáo
farsantes, dedicados a falsificar a Histó-
ria. Infelizmente para eles existem ain-
da testemunhas vivas.

0 caminho do céu

SZOMBATI 

entrevistou Kurt
Franz, comandante adjunto do
campo de Treblinka (o comandan-
te era Stangl) na prisão de Dussel-

dorf, graças à mediação do procurador-
geral Blazi. Um homem grande, pesado,
com um "temperamento colérico", de
acordo com o diretor da prisão. Durante
seu processo ele não fez nenhuma con-
fissão, mesmo quando seus colegas em-
penhados como ele na tarefa de exter-
mínio revelaram tudo o que ele fez nesse
campo da morte. Szombati começa lhe
perguntando porque ele mesmo dirigiu
no final da guerra as tarefas de demoli-
çáo de Treblinka:

Porque os russos se aproximavam
perigosamente. Não queríamos que eles
soubessem para que servia o campo.

Você foi felicitado por Himmler
por ocasião de sua visita a Treblinka,
chegou então a ser promovido...

A'. 'n

' 
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Encontrei Himmler apenas uma
vez, em Berlim. Com sua pele escura, ele
me deu a impressão de ser alguém pou-
co cuidado. Ele era insignificante, como
Eichmann, que estava usando roupas
civis quando o encontrei em Treblinka,
em 1943. Ele veio se certificar do que
acontecia aos judeus que ele nos havia
enviado, ele estava muito pálido...

Você tocava árias de opereta para
que não fossem ouvidos os gritos das
pessoas que sufocavam nas câmaras de
gás?

É possível, mas eu não abri o gás
pessoalmente. E fui condenado por ter
matado com gás pelo menos 300 mil
pessoas.

Depois da guerra, você viveu du-
rante 14 anos sem problemas. O que fez
durante esse tempo?

Tenho duas profissões. Cozinheiro
6 açougueiro. Quando fui preso, no dia 2
de dezembro de 1959, era chef no famoso
restaurante Schmoller. na praça Graf-
Adolf, em Dusseldorf. Faço bem a cozi-
nha francesa. Não gosto de dizer que
sou também açougueiro, isso não faz
boa impressão.

Szombati põe diante de Franz um
mapa do campo e pede-lhe que mostre a
entrada.

Ele põe os óculos e escreve "An-

kunft". E explica: — Depois as mulhe-
res iam para a esquerda, os homens- à
direita.

E as crianças?
Com as mulheres. Os homens pas-

savam pelo poço e entravam na barraca
onde ficavam nus. As mulheres, nuas,
passavam pela parte superior da barra-
ca para que os cabeleireiros lhes cortas-
sem os cabelos. Depois, os homens pas-
savam pelo corredor, o "Schalauch",
conhecido como "Himmelfahrtstrasse",
o "caminho do céu". A primeira parte
tinha 30 metro de comprimento. O cor-
redor então virava à direita e. 50 metros
adiante, ficava a entrada das câmaras
de gás.

Quanto tempo era necessário pa-
ra matá-los com o gás?

_ De 30 a 45 minutos.
 E uma eternidade, não acha?

Com efeito. Mas eu não participa-
va pessoalmente nessas operações.

Encarcerado desde dezembro de'
1959, Kurt Franz espera ser indultado e
liberado dentro de algum tempo, etti'
razão da doença incurável de sua mu-
lher. Isso já ocorreu com o seu co-
acusado no processo de Treblinka, Kurt
Miete, condenado à prisão perpétua,,ç
libertado por...senilidade.

TT

NIVERSIDADE

Cobras e lagartos

Pesquisadores das universida-
des federais de Pernambuco e da
Bahia descobriram que só as co-
bras e os lagartos sobrevivem, em
grandes quantidades, às inclemên-
cias do tempo na zona semiârida.
Ao resgatar animais da área que
está sendo inundada pela Barra-

gem de Itaparica, no Rio São Fran-
cisco, eles recolheram 2.994 lagar-
tos e 1.303 cobras, de um total de
5.892 espécimes apreendidos. Os
outros animais são raposas, gatos
do mato e tamanduás, mas a quan-
tidade por espécie é muito menos
do que a dos répteis.

Multicores

Dois supermicrocomputado-
ros serão as estrelas do novo labo-
ratório do Instituto de Matemáti-
ca da UFRJ, que está sendo cons-
truído no Fundão. São duas esta-
çôes gráficas de alta resolução e
capacidade para apresentação si-
multãnea de 256 cores. O equipa-
mento permite a animação no
tempo real; ou seja, as figuras vão
aparecendo no vídeo enquanto os
cãlculos sáo feitos. De saída, os
computadores serão usados em
projetos desenvolvidos nas áreas
de meteorologia e irrigação.

Eleições

O reitor Francisco Ferraz da
UFRGS, será candidato à reelei-
ção, caso seja aprovado projeto
de lei do deputado federal gaúcho
Victor Faccioni, que permite a
recondução de reitores. Se a lei
não passar, seu candidato será
Hélgio Trindade, historiador do
integralismo e pró-rcitor de ex-
tensão e pesquisa. Do outro lado
estão grupos que proclamam a
necessidade de "reforma da uni-
versidade cm todos os níveis". As
eleições no campus estão marca-
das para 12 de abril.

Adeus às

congregações
A escolha dos novos direto-

res de faculdades da UERJ
(Universidade do Estado do
Rio de Janeiro) pôs na ordem
do dia a necessidade de revisão
dos colegiados, na opinião do
reitor Ivo Barbieri, recém-
empossado após ser eleito pela
comunidade universitária. O
episódio que o levou a essa
conclusão na Faculdade de
Ciências Médicas, cuja congre-
gaçáo — colegiado formado
apenas por professores titula-
res — apresentou uma lista tri-
plice para nomeação do novo
diretor, que não incluía o nome
de Homero Salazar, escolhido
pela maioria dos professores,
alunos e funcionários. Após
consultaad Conselho Úniversl-
tário, o mais alto poder na
UERJ, Homero Salazar assu-
miu a direção da Faculdade.
Segundo Ivo Barbieri, a con-
gregação. que reunia os antigos
catedráticos, virou um "ana-
cronismo" após a reforma uni-
versltária de 1968, por não ter
um perfil representativo de to-
das as categorias de profes-
sores.

Turismo

didático
Um grupo de turistas norte-

americanos da terceira idade che-
gou ao Rio Grande do Sul para
participar de curso sobre a forma-
ção sócio-político-econômica e
história da imigração européia no
estado, promovido pela Universi-
dade do Vale dos Sinos, em São
Leopoldo. O curso faz parte de um
pacote turístico comercializado
nos EUA pela Agência Elderhos-
tel, que organiza excursões exclu-
sivamente para pessoas com mais
de 60 anos.

Desabamento

Com o prédio interditado há
mais de um ano, quando uma
parede desabou ferindo duas es-
tudantes, o Instituto de Letras da
UFBA vinha funcionando, preca-
rlamente, nas dependências da
biblioteca central da universida-
de. Agora, estudantes e professo-
res promovem manifestação de
protesto e se recusam a começar o
novo ano letivo em local que con-
sideram impróprio.

Abertas as inscrições ao
Prêmio Nacional de Meâl-'
cina e Saúde Pública, da
Associação Médica Brasi-
leira. Telefone 289-7177,
Sáo Paulo. * * * A Uni-
versidade Federal do Espí*'
rito Santo realiza, nos dias
24 e 25, em Vitória, o Semi-
nário Nacional de Contabi-
lidade Social, com vistas a
discutir a nova metodolo-
gia do cálculo das contas
nacionais. * * * AUniver-
sidade Federal Rural do
Rio de Janeiro vai investir
CZ$ 65 milhões na melho-
ria da qualidade de ensi-
no. * * * O Museu de Às- '

tronomia e Ciências Afins,
realizará, de amanhã a 6 de
junho, sempre às segun-
das-feiras, o curso de intro-
duçào à história da ciên-
cia, ministrado pelo pro-' *
fessor Shozo Motoyama,'
daUSP. * * * A Universi1'
dade Santa Úrsula està"
lançando o livro Desenho^
espontâneos Karajá, ,jde,
Rosza W. Vel Zolàdz, que
estuda o conflito entre a
cultura tradicional dos in-
digenas e a do homem
branco.
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Programa^ao de Mar50/88

QUARTETO DA GUANABARA (dia 22 3, as 21 horas)
obras de. R. Gnattali, Mahler, BrahmsVvv'"

DUO CAPPELLETTI7 VARRICCHIO (dia 2403, as 21 horas)
(violino e piano)
obras de: TarUni, Beethoven,-Franck

ORQUESTRA PRO MUSICA (26 3, as 17 horas)
Coral da Petrobras, Coro Infantil do Teatro Municipal do Bio de
Janeiro, Coral da Universidade do Estado do Bio de Janeiro
Soliatas VIVIANE FARIAS, Soprano
m II CRISTINA PASSOS, Contralto
1: JOSE PAULO BERNARDES Tenoi
| MAURILIO COSTA Baixo

Regcmte. ARMANDO PRAZERES
obras cie ; Mozart e Villa-Lobos

ORQUESTRA DE CAMABA DA RADIO MEC (dia 27,03, as 21 horas)
4;Soiista: ANDREA CAPPELLETTI, violino
Rogt'nte: NELSON NII.O HACK

gj Obras de Vivaldi

O ROMANCEIRO DA INCONFID&NCIA (dia 28 3, as 21 horas)
. Texto de Cecilia Meireiea - Miisica de Edino Krieger com a

partioipagao de: MARIA FERNANDA, OTHON BASTOS. OSWAL-
: DO NEIVA e LUIZ GALLON.

'IC'RNAL "R AS11, KfM«»J<mWAl.W.BHASlL „ L,„c v'¦mSBDSMml ^^ ¦BW&UBM

Heinrich Duermayer combatente na guerra civil espanhola

Com a 
palavra

um resistente

¦ Ao contrário de muitos outros austríacos,

Herr Duermayer combateu o nazismo e salvou

algumas vidas no campo de extermínio de Auschwitz

Willicim Waack

VIENA 

— Quanto mais velho mais
ele sonha, e ultimamente as ima-
gens que ele vô não são boas.
Heinrich Duermayer chegou aos
83 anos acordando quase toda
noite com lembranças de Ausch-

witz, onde passou três anos. São recor-
dações diferentes das de outros sobrevi-
ventes da II Guerra Mundial.

Olhos suplicantçs e arregalados po-
voam sua cabeça. É uma vingança tar-
dia: naquela época, em 1944, Duer-
mayer preferia desviar o olhar de quem,
silenciosamente, implorava para ser sal-
vo. Como o Lageraeltcste (o sênior do
campo), responsável pela ordem entre
os prisioneiros, ele tinha também prer-
rogativas sobre vida ou morte.

— Quando os alemães faziam uma
seleção entre os fracos ou enfermos de
algum bloco no campo, meu Uwaga
(gíria polonesa para olheiro) me cutu-
cava se via alguém importante para
nossa organização ilegal no lado dos
destinados à câmara de gás. Aí eu ia aos
SS e pedia para poupá-lo. Mas nâo
podia fazer isso com todo mundo. Só
com aqueles que precisávamos na nossa
organização — conta Duermayer.

Vestido de maneira correta e discre-
ta, sapatos e colarinho bem apertados,
esse ancião de olhos azuis muito frios
poderia ser outro velhinho anônimo das
ruas sombrias de Viena, uma cidade que
parece viver permanentemente num
passado cheio de brumas. Mas, quando
a guerra acabou e ele voltou para casa,
Herr Duermayer era muito conhecido —
e sobretudo temido.

Sua carreira oferece um espantoso
contraste com a de gente como Kurt
Waldheim, oportunista que personifi-
cou a atitude de uma nação. Duermayer
combateu o regime que a grande maio-
ria dos austríacos apoiou, pelo menos
no inicio, e daí seu ressentimento em
relação aos conterrâneos:

Todos gritam Hcil Hitler e agora
só querem esquecer.

A ironia é que Waldheim e Duer-
mayer, embora por motivos completa-
mente opostos, nem tudo querem dizer.
O presidente austríaco não se lembra de
mais nada; Duermayer, ao contrário,
guardou tudo.

Nâo posso contar tudo o que vi
nem tudo o que fiz.

Acho mesmo que nunca vou fazer
isso, nem vale a pena.

Herr Duermayer foi um modelo de
comunista disciplinado nos últimos 54
anos, o ativista do partido que ninguém
pensava que existisse em carne e osso.
Não mudou muito seu jeito de pensar ao
longo de meio século.

Sou durão, fui sempre durão -
afirma. Principalmente consigo mesmo
conformou-se quando o deixaram cair,
em 1947, após 13 incríveis anos de luta e
sofrimento, e aceitou para os 41 restan-
tes um papel modesto. O partido não é
uma instituição de caridade — diz.

A rigor, Duermayer não viveu, como
austríaco, nenhuma espetacular vitória
do movimento ao qual pertenceu. Teve
de fugir do país logo depois do massacre
de um levante socialista em fevereiro de
1934, traído por um companheiro e desi-
ludído com o espetáculo das massas
apáticas, assistindo ao exército austría-
co bombardear trabalhadores armados.
Foi nessa época que o jovem advogado
começou a ser treinado para trabalhar
com serviços de informação secretos.

Desembarcou na guerra civil espa
nhola ainda no seu inicio, em 1936, mas
ficou do lado contrário ao de muitos
escritores e nomes famosos como co-
mandante dos comissários políticos da
Brigada Internacional, Duermayer foi
um dos responsáveis pelo aniquilamen-
to de trotsquistas e anarquistas reuni-
dos em torno do POUM, em Barcelona

um importante agrupamento político
de esquerda que também lutava contra
Franco, mas era profundamente anti-
stalinista.

O que a gente ia fazer com aqueles
anarquistas? — pergunta-se ainda hoje.

Tínhamos de pôr ordem lá. Não po
díamos sequer confiar nas tropas espa
nholas para fazer isso, mas não tinha
outro jeito senão atacar com muita du
reza aquele pessoal que não aceitava
qualquer ordem central

Dessa vez, pelo menos, Duermayer e
os comissários políticos que comandava
desde começos de 1938 - "a ajuda dos
alemães e italianos foi decisiva" — e que
sua principal função, na Espanha, era
dar tempo para que a União Soviética
se preparasse para o conflito mundial
que inevitavelmente viria.

Duermayer foi um dos últimos solda-
dos a sair da Espanha e ser internado
pelo governo de centro-esquerda fran-
cês, em 1939. Sua grande decepção foi a
recusa do comandante do campo de
internamente em deixá-los fugir quan
do os alemães invadiram a França, no
ano seguinte Duermayer e todos os
austríacos ou alemães foram entregues
pelos franceses à Gestapo

Os mesmos camaradas franceses
que roubaram o que sobrou do ouro do
Banco de Espana trazido por nós. Por
sorte o resto já estava em Moscou
conta.

O comissário político escapou do fu-
zilamento em Viena, para onde foi
transferido, por um motivo pessoal: seu
pai era um importante funcionário na-
zista, com acesso direto a Heinrich Him-
mler, comandante das SS e de todos os
organismos policiais no III Reich. Duer-
mayer guarda ainda hoje próximo ao
nariz a cicatriz causada por um prato

Márquez

veta

o 
passado

¦ Gabriel Garcia Márquez proibe que
lana revista italiana reproduza um
conjioito de 13 reportagens que escre-
veu há muitos anos, em Roma, sobre o
caso Wilma Montesi. Hoje Prêmio No-
bel de Literatura, ele não quer Vem-
brar do tempo em que era "feliz e não
documentado"

Araújo Netto
Correspondente

OMA — A única explicação
1 V para o veto de Gabriel Gar-
Bk cia Marquez à republicação,
l| por uma revista italiana, de

13 reportagens que escreveu
em Roma sobre a misteriosa

morte de uma moça pobre durante
uma festa de filhos de papais ricos,
foi dada pelo escritório de sua agen-
te literária Carmen Balcells, em
Barcelona:

— Um grande autor pode inclu
sive arrepender-se de seus textos
juvenis — disse, pelo telefone, a
agente do escritor colombiano, Pre-
mio Nobel de 1982. É uma explica-
ção que pode ser interpretada tam-
bém como um desmentido ao título
e à apresentação de um delicioso
livro, publicado em 1973, pela Ojo
dei Camelo de Bogotá — Quando
era feliz e indocumentado —, reu-
nindo reportagens, crônicas e arti-
gos do jovem jornalista Garcia Mar
quez, ao tempo em que ele nem
sonhava com o reconhecimento e a
fama obtidos, no mundo inteiro,
graças ao seu talento criador

As 13 reportagens que hoje Ga-
briel Garcia Marquez renega foram
escritas em 1955, quando vivia em
Roma como correspondente de El
Espectador, de Bogotá, e como boi-
sista do Centro Experimental de
Cinematografia. Gabriel tinha 27
anos e fazia sua primeira grande
experiência internacional. Sua
curiosidade de jovem explorador
do mundo e dos homens estimula
va-o a interessar-se e escrever sobre
todos os assuntos. Pouco depois de
seu desembarque, o "caso Wilma
Montesi" apaixonou-o. Empolgado,
o jovem correspondente de EI Es-
pectador nao fez por menos, escre-
veu, uma série de 13 reportagens,
apresentadas e publicadas como"el escandalo dei siglo" - o escan-
dalo do século.

Wilma Montesi foi uma réplica
trágica da fábula de Cinderela.
Morreu assassinada durante uma
festa organizada por rapazes de fa-
milias ilustres e ricas. Gente que
gostava de divertir-se e servir-se de
moças bonitas e sonhadoras, mes-
mo quando elas eram pobres e sim
plórias como Wilma Montesi, filha
de um humilde carpinteiro, que ao
fim de uma noite aJegre e violenta
foi abandonada por seus anfitriões,
cadáver, nas areias da praia de Tor
vaianica, nos arredores de Roma

O principal organizador e anfi-
triáo da festa era Piero Piccioni,
filho do senador democrata cristão
Attilio Piccioni, então ministro do
exterior da Itália. Ainda hoje se diz,
em Roma, que na verdade aquela
festa e seu desfecho escandaloso
foram organizados pela corrente
adversária do senador-ministro
Piccioni, dentro da Democracia
Cristã. Corrente adversária lidera
da pelo senador Amintore Fanfani.
que na época não sabia como trun
car a carreira ascendente de Pie
cioni.

Como correspondente e repórter
de El espectador, o jovem Garcia
Marquez assistiu e viveu intensa
mente o processo judicial que aca
bou absolvendo o filho do ministro
mas pondo fim à carreira política
do ministro Piccioni.

- Suas reportagens — diz Ores
te Del Buono, diretor da revista
mensal Dolce vita, que chegou a
pagar 10 mil dólares pelos direitos
de republicação dos textos jornalis
ticos do ex-correspondente de El
espectador — são extraordinárias
pela minúcia com que ele revelou
ter acompanhado passo a passo as
investigações até as vésperas do
processo. São também extraordiná-
rias pela atmosfera de fábula em
que (Garcia Marquez) faz emergir
verdades e falsidades evidentes ou
secretas.

A primeira negociação do edi-
tor-proprietário da revista Dolce
Vita foi feita e bem concluída com a
agente literária de Garcia Marquez,
a senhora Carmen Balcells Foi ela
quem autorizou a republicação da
série O escândalo do século me
diante o pagamento de 10 mil dola
res, preço quase absurdo para uma
revista mensal que vende 15 mil
exemplares - mas aceito pelo edi
tor-proprietário Arnaldo Benedetti.
que queria ter a honra de oferecer
um inédito italiano de Garcia Mar
quez para o público italiano

O veto de Garcia Marquez che-
gou a Roma com atraso, depois que
a revista já estava lias bancas. O
editor Benedetti respondeu ao pri-
meiro telex de Garcia Marquez,
procedente do México, informando
da impossibilidade de atender o seu
desejo A resposta do Prêmio Nobel
não podia ser mais seca e peremp
tória "Recolham os exemplares
que ainda se encontram nas
bancas"

tavam ajudar. Na Áustria, perto de Vie-
na, um deles chegou a virar a cara para
nós.

Libertado pelos americanos, Duer-
mayer correu para Viena, logo ocupada
pelas tropas soviéticas, britânicas e
francesas também. Num complicado go
verno de coligação, ele ganhou o posto
de chefe da Staatspolizei, o que incluía
a polícia política. Fracassou depressa:
em 1947 foi deposto.

Duermayer entregou-se com avidez à
tarefa de desnazíficação do aparelho
estatal austríaco e acha que no começo
os americanos também estavam dispôs-
tos a apoiá-lo. Com a guerra fria. porém,
os aliados ocidentais encontraram de-
pressa, em antigos nazistas, excelentes
anticomunistas. De qualquer maneira,
era difícil imaginar que um homem
abertamente favorável à URSS, como
Duermayer, fosse tolerado pelos servi
ços secretos ocidentais em Viena dos
princípios da guerra fria

Não havia muita lei e a gente
liquidava quem tinha de liquidar - diz
Herr Duermayer, sem trair qualquer
emoção nos poucos gestos ou na voz,
apesar do quinto copo de vodka (russa,
evidentemente). Só seu rosto fica mais
vermelho, a fala mais difícil, a memória
.algo distante. Nem quer ouvir falar em
escrever memórias. — Contra o POUM,
na Espanha, em Auschwitz e em 45 na
polícia, fiz coisas que nâo quero contar.

Duermayer se debruça sobre 50 anos
de história européia sem muitas hesita-
ções. Stalin foi uma necessidade históri-
ca, opina, e sem ele a União Soviética
não teria sobrevivido à invasão nazista
Expurgos e fuzilamentos são coisas das
quais ele diz só ter ouvido falar muito
tempo depois, mas foram •erros' que
estão sendo agora "corrigidos" Gorba
chev já fazia falta, permite-se afirmar.

Na sua maneira quase mecânica de
contar as coisas, Duermayer encerra as
lições muito simples que acha ter apren-
dido na vida. Uma delas foi em Ausch-
witz.

O fanatismo religioso é a pior coi-
sa — diz. — Tinha dias em que chega-
vam aqueles transportes de judeus e
eles, quando viam as chaminés fume-
gantes, organizavam uma missa. Nosso
Deus vai nos ajudar me diziam, e eu
gritava para eles- Olhem, olhem aquela
fumaça, é lá que está saindo seu Deus.

Uma pausa, e Herr Duermayer com
pleta

Evidentemente acabei com aque
Ias missas Era uma provocação desne
cessária às SS

_ William Waack, repórter especial do
JORNAL DO BRASIL, passou a últi-

ma semana em Viena, capital da Áus-
tria, recolhendo elementos para escre-
ver sobre os austríacos e seu difícil
relacionamento com o passado rocen-
te Herr Duermayer é só um pedaço
dessa complicada história
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QUARTETO DA GUANABARA (dia 22 3, ás 21 horas)
obras de. R. Gnattali, Mahler, Brahms!i-v" .
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Obras de Vivaldi

O ROMANCEIRO DA INCONFIDÊNCIA (dia 28 3, às 21 horas)
Texto de Cecília Meireles - Música de Edino Krieger com a
participação de: MARIA FERNANDA, OTHON BASTOS. OSWAL-
DO NEIVA e LUIZ GALLON.
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ALA CECÍLIA MEIRELE

que seu pai lhe atirou no rosto, no auge
de uma discussão política.Quando eu voltei da guetra, a
primeira coisa que fiz foi dizer-lhe frente
a frente: está vendo, eu sobrevivi ao seu
Fuehrer recorda. - Nossa casa em
Viena estava quase toda destruída.

Em vez de executá-lo, os nazistas o
enviaram para um campo de extermínio

o que dava mais ou menos no mesmo
Em Auschwitz, Duermayer passou a in
tegrar uma organização clandestina, co
mandada por prisioneiros políticos, que
assegurava sua sobrevivência através
de uma intrincada rede de corrupção
dos soldados das SS ("gente covarde e
facilmente corruptível") e controle dos
criminosos comuns, outra fonte de ter-
ror explorada pelos alemães para domi-
nar os internados.

Nessas circunstâncias, Duermayer
conheceu sua atual mulher, Judith,
uma judia empregada como estenógrafa
e secretária nos gabinetes de comando
do campo principal de Awschwitz

Nós nos considerávamos como
mortos em período de férias diz ela.
Os SS não tinham segredo para nós, e
sabiamos tudo o que acontecia no cam-
po já que nenhum de nós, no entender
deles, escaparia dali com vida.

Com a aproximação do exército ver-
melho, os alemães transferiram os pri-
sioneiros de Auschwitz para Mauthau-
sen, um campo em território austríaco.
Duermayer lembra-se de nova decep-
ção, algo que o marcou mais do que o
terror das SS.

Ficávamos em vagões de gado,
abertos, naquele frio do inverno de 44/45
— conta. — Na Tcheco-Eslováquia, os
trabalhadores da ferrovia ainda nos ten
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Entrevista/Ozires Silva

Gosto mesmo é de aviões

Limitação
Eu não posso
admitir. Tenho
dificuldades para
demitir. Não
posso pagar mais
a um bom
empregado.
Comprimiram os
salários dos de
maior talento.

Prejuízo
A inflação foi
para a
estratosfera. O
dólar disparou.
Saltamos do
maior lucro da
nossa história
para o primeiro
prejuízo de nossa
história.

Investimento
Eu não concordo
e não vou deixar
que a Petrobrás
seja atirada em
um buraco negro
semelhante ao da
Eletrobrãs ou o
da Siderbrãs.

Ricardo lioechat e Míriam Leitão

JB — Há interferência excessiva dos inte-
resses políticos e econômicos do Governo
Federal na vida da Petrobrás?
O/ires — É natural que a União controle e
opine na vida de suas companhias. O que
acho importante 6 que o Governo exerça
esse controle como um acionista, preocu-
pando-se com o lucro, desejando o melhor
para a empresa, assegurando que ela possa
trabalhar com liberdade e dando ao admi-
nistrador o mesmo grau de confiança que
recebi do Presidente da República quando
fui convidado para assumir este posto. O
que eu fico perplexo é quando funcionários
de terceiro ou quarto escalão decidem in-
terferir nos destinos da Petrobrás, dizendo
o que devo ou não devo fazer É preciso
deixar que as estatais funcionem como no
período em que deram a este país a energia
elétrica, as telecomunicações, o correio.
Nós temos exemplo do passado de que as
estatais, tratadas como empresas que real-
mente são, produzem um beneficio imenso.
Em 1970 levavam-se dois dias para fazer
um telefonema do interior de São Paulo
para o Rio, hoje todo mundo tem DDI. Isso
foi feito num período extremamente curto,
espetacular. Havia competência, probida-
de, entusiasmo, criatividade e espírito ino-
vativo, que são os ingredientes fundamen-
tais do sucesso do empreendimento. Hoje
não. tudo é proibido.
JB — As proibições são exageradas?
Ozires — São. Eu não posso admitir. Tenho
dificuldades de demitir Não posso pagar
mais a um bom empregado. Através de
uma política errada, comprimiram o salã-
rio do pessoal de maior talento das esta-
tais. Hoje se eu pago mais a um funcionário
(que seja PhD, ou um geólogo que eu
queira conservar), ele vira marajá. Eu aca-
bo de receber um telex exigindo que eu
publique o meu salário. Para quê? Para ser
jogado à execração pública? Eu não ganho
muito, mas meu salário poderá parecer
exagerado da ótica de um trabalhador que
ganha o salário mínimo. Eu não tenho
culpa se no meu país existe uma diferença
absurda entre o menor salário e os salários
mais altos. Eu deploro essa diferença. O
trabalhador vai ver o meu salário e vai
execrar
JB — Se o governo fizer uma política mais
dura na área salarial, a Petrobrás contri-
buirá de que forma para reduzir o déficit
público?
Ozires — De forma nenhuma. A Petrobrás
não contribui para o déficit público. Ao
contrário. Ela não depende de verbas go-
vernamentais.
JB — Diante disso, não lhe parece que a
União causa prejuízos à Petrobrás, ao
mantê-la atrelada a programas deficitá-
rios, como o Programa do Álcool?
Ozires — A lei estabelece que a Petrobrás
nâo formula preços nem políticas de seus
produtos. Nesse caso, nós pleiteamos mu-
danças na política, do álcool, mas o fazs-
mos concordando com o que diz o ministro
Maílson: a Petrobrás é uma empresa mo-
nopolista instituída pelo Governo. Isso
quer dizer que ela não tem apenas benefí-
cios empresariais, mas também obrigações
com a sociedade. Eu insisto muito em que
o monopólio não é um privilégio da Petro-
brás. Não se pode perder de vista que o
monopólio é da União e representa uma
responsabilidade enorme que temos que
justificar diariamente frente à opinião pú-
blica.
JB Mas isso deveria valer para todas as
estatais que detêm exclusividade de ex-
ploração de alguns segmentos do mer-
cado.
Ozires - Por essa razão é natural que o
governo federal exerça sobre as estatais
interferência superior à que poderia prati-
car sobre uma empresa privada que não
goza de nenhum favor de mercado. É claro
que nós conhecemos empresas privadas
que gozam de grandes regalias — a mais
antiga das quais é a indústria automobilís-
tica. Elas têm um belíssimo cartório e são
empresas privadas.
JB — O sr. deixou a presidência da Em-
braer com a empresa esbanjando saúde
financeira. Na Petrobrás, os balanços têm
indicado sintomas preocupantes e até pre-
juízo, como no primeiro semestre do ano
passado. Que diagnóstico o sr. faz, hoje, da
Petrobrás?
Ozires — Quando eu assumi a Petrobrás,
em 1986, vivíamos o plano Cruzado, com o
dólar valendo menos de Cz$ 14,00. Apesar
das defesagens de preços que ocorreram
naquela época, a Petrobrás não foi muito
afetada, graças ao congelamento do dólar,
que segurou os preços do petróleo e nos
permitiu o maior lucro de nossa história.
Em 1987, a inflação foi para a estratosfera,
o dólar disparou e o preço do dólar é o que
atinge mais diretamente a Petrobrás. A
conseqüência é que saltamos do maior
lucro de nossa história para o primeiro
prejuízo de nossa história. A partir daí,
cortando custos, fazendo economia e pe-
dindo preços melhores o trabalho tem sido
o de recuperar as perdas. Já conseguimos
reverter a tendência de queda e voltamos a
dar lucro, mas as perdas foram muito gran-
des. Desde o advento da Nova República,
entre fevereiro de 1985 e fevereiro deste
ano. os índices econômicos, como o IGP
variaram 3.500% e os preços da Petrobrás
só 1.500% Uma diferença desse tamanho
não é fácil de superar
JB — Os custos da empresa poderiam ser
mais reduzidos, para facilitar essa recupe-
ração?
Ozires — O único setor que pode ser corta-
do é o de investimentos. Não podemos
reduzir a compra de petróleo e seria insig-
nificante o efeito de fazer cortes de pessoal.
Não é da minha índole particular demitir
funcionários, mas mesmo se botássemos
metade dos empregados na rua, não altera-
ríamos o quadro, porque a folha de pessoal
não chega a 6% dos nossos custos. O que
pesa dramaticamente para a Petrobrás é o
preço do petróleo, que responde por 90%
das despesas da empresa

O engenheiro Ozires Silva, 57 anos, acha que não 6 um

estranho no ninho Mas é. Como presidente da Petrobrás,

uma das maiores empresas do mundo, comanda um império

que movimenta bilhões de dólares anuais, 7nas leva uma

vida típica de monge franciscano. Mora sozinho, nâo tem

empregada doméstica, faz sua própria comida e se orgulha

das qualidades que exibe como faxineiro do apartamento de

dois quartos em que mora, em Copacabana. Mais ainda,

distancia-se do modelo padrão de executivo estatal brasüei-

ro, cultivando quase obsessivamente o hábito de trabalhar,

mesmo nos fins de semana, carregando para ler em casa

quase trinta quilos de documentos. "É o meu terceiro expe-

diente", explica conformado. Cercado pelos apelos dafamí-

lia, que o quer de volta a São José dos Campos, alfinetado

pela CUT, que baixa o nível das críticas que lhe dirige, e

cobiçado por empresas privadas, que não param de ofere-

cer-lhe salários tentadores, Ozires garante que está apenas

pagando o que deve ao país: "Afinal, eu sempre estudei e

nunca paguei escola."

Jpy

JB — Mas o corte de investimentos não
compromete o futuro da Petrobrás?
Ozires — Eu não concordo com o corte dos
investimentos, mas não vou deixar que a
Petrobrás seja atirada num buraco negro
semelhante à Eletrobrás e à Siderbrãs por
terem alcançado níveis elevadíssimos de
endividamento. O presidente da Eletro-
brás Mario Bhering me disse que 93% do
faturamento da empresa hoje são destina-
dos ao pagamento de dívidas contraídas
nos bancos para manter programas de
investimentos. Eu quero deixar Petrobrás
com índices econômicos saudáveiá, mesmo
enfrentando a redução de investimentos
por um ou dois anos. É preferível na situa-
ção atual viver de sanduiche para comer
caviar mais tarde do que cometer erros que
provoquem a fome.
JB — Mas assim o Sr. trata da saúde da
Petrobrás e compromete a saúde do país,
por não investir numa área fundamental
como a energética?
Ozires — Isso é verdade, mas eu tenho
bons companheiros nessa situação. Todos
os setores ligados à prestação de serviços
essenciais estão reduzindo investimentos.
JB — Qual é o futuro de um país que corta
tantos investimentos em áreas essenciais?
Ozires — O futuro do país é trabalhar mais,
ser mais eficiente, para poder combater a
inflação. Eu não sei como é que vamos
conseguir reduzir a inflação consagrando o
lazer — e não que eu seja um whorkhoolic.
Um país que onde se quer ganhar mais e
ter mais lazer, ao mesmo tempo, não ofere-
ce solução. Hoje há uma tendência de
transferir o problema da inflação para o
governo, o que é um erro. Esse problema é
de cada um de nós. Meu salário vale hoje
menos 17% do que valia mês passado. O
desafio que nos cabe, a todos, é salvar o
pais.
JB — A Petrobrás tem algum plano para
fazer baixar o preço da gasolina?
Ozires Eu sou contrário ao preço da
gasolina praticado hoje. Fui contra o últi
mo aumento. Se baixarmos o preço, o
consumo cresce, permitindo-nos fazer cai-
xa para pagar o subsídio ao álcool e libe-
rando-nos da difícil obrigação de exportar
100 mil barris diários de gasolina exceden-
te, por falta de mercado interno.
JB — O que o sr. faria se pudesse decidir
sobre isso?
Ozires — Acabaria com o compulsório para
a gasolina e adotaria uma política de pre-
ços realistas para outros derivados. Por
exemplo: um bujão de gás a CZ$ 300 cor-
responde a gastar o equivalente a dois
cigarros por dia para cozinhar café, almoço
e janta. Isso é muito barato, não acha?
Quem paga essa facilidade é o consumidor
de gasolina, mais de 16 cruzados por litro

JB — O Brasil está vivendo os trabalhos
finais para ter uma nova Constituição.
Como o sr. está vendo o momento poli-
tico?
Ozires — Há algumas coisas na Constituin-
te que realmente preocupam, mas no todo
eu costumo dizer que nós saltamos do 20"
andar, já estamos no 10" e até agora está
tudo bem. Quando nós chegarmos no tér-
reo, as coisas se acomodarão. Mas há itens
que me preocupam, particularmente em
relação à Petrobrás.
JB — Que itens são esses?
Ozires — O famoso regime de seis horas,
por exemplo, é fisicamente impossível de
ser cumprido em nossas plataformas. O
aumento do custo das adaptações seria
absurdo e recairia sobre o povo. Nas refina-
rias as dificuldades por causa do turno
reduzido também serão enormes. Ou redu-
zimos salários, diante da redução da carga
de trabalho, ou aumentamos os preços,
pressionando a inflação.
JB — A jornada de trabalho náo amplia a
oferta de emprego?
Ozires — Quanto maior o volume de traba-
lho, ao contrário do que pregam os sindica-
tos, mais barato o custo do produto. Mais
gente vai consumir, mais riqueza vai ser
gerada e mais empregos vão ser abertos.
Não há mágica nisso.
JB — Esse artigo revelaria que a Consti-
tuição está fadada a não ser cumprida
integralmente?
Ozires — É contrário ao meu ponto de vista
fazer qualquer crítica aos constituintes.
Mas eu sempre pensei que uma Constitui-
ção, para ser durável, precisa ser pequena.
Se posso fazer alguma observação — e não
uma crítica — eu diria que nossa Constitui-
ção está tratando de assuntos que talvez
nem precisassem ser objeto de lei. Basta-
riam acordos setoriais, como no caso da
jornada de trabalho. Aqui na Petrobrás,
por exemplo, criticam-me muito por minha
posição frente ao contrato de risco. Náo é
que eu seja a favor ou contra, mas acho um
erro proibir definitivamente. A proibição
significa que eu, meus filhos, meus netos,
não poderemos levar este instrumento con-
tratual que pode ser útil num certo mo-
mento da vida brasileira. Se o Congresso
acha impróprio determinado procedimen-
to, faça uma lei. Mas uma negativa consti-
tucional, definitiva, é um equívoco.
JB — A avaliação que o sr. faz das no vida-
des introduzidas pela nova Constituição
na área econômica, então, é negativa?
Ozires Absolutamente. Apenas estou
ponderando que é lamentável, depois de
tanto esforço e de tanto sacrifício para
chegarmos à democracia, depois de uma

transição pela qual pagamos preço tão
alto, chegarmos a leis que pegam e leis que
náo pegam, como se diz popularmente
jB — Comenta-se muito que há antigas e
numerosas divergências entre o sr. e o
ministro Aureliano Chaves, a última das
quais a respeito da criação da Petrobrás
Overseas, que o sr. defende e ele não.
Ozires — A criação da Petrobrás Overseas
tem várias razões. A primeira delas é de
caráter legal. Em 1986 eu fiquei surpreso ao
saber que nosso escritório em Londres fun-
ciona como um apêndice de nossa Embai-
xada na Inglaterra e. portanto, executa
atividades comerciais sob um guarda chu-
va diplomático e isso náo é permitido
naquele país. Eu considero fundamental
vincular nosso nome. o nome do Brasil,
àquilo que se inspire na maior das corre-
çóes, para evitar conotações depreciativas.
Além disso, a Petrobrás Overseas com a
mesma estrutura já existente em Londres
poderá ampliar a participação da Petro-
brás no mercado internacional, mesmo
porque o faturamento da empresa, em ter-
mos reais, tem caldo desde 1981. Nós preci-
samos de recursos de investimento e se o
faturamento cai os recursos de investimen-
tos também caem. Um caminho para au-
mentar o faturamento é disputar o merca-
do externo, com uma empresa comercial
típica, ágil nas operações e dispondo de
uma marca com o conceito internacional
da Petrobrás.

JB — Mas o ministro Aureliano ficou
contra a idéia.
Ozires — O que tem sido publicado como
palavras do ministro náo são palavras do
ministro. Ele encampou a idéia de criação
da Petrobrás Overseas prontamente. A
única coisa que ele não acolheu foi a forma
dessa criação. O ministro entendeu que o
melhor seria enviar uma mensagem ao
Congresso e na segunda-feira (amanhã) já
encaminharei a ele a minuta do projeto de
lei nesse sentido. Minhas relações com o
ministro Aureliano Chaves são absoluta-
mente cordiais.
JB — O Sr. é conhecido como um workhoo-
lie, genero de pessoa viciada em trabalho:
mora sozinho, em apartamento próprio,
faz seu café da manha, arruma a cama, náo
tem empregada doméstica. Esse estilo de
vida náo é comum entre dirigentes de
empresas do porte da Petrobrás, mesmo
no exterior. Por que essa opção preferen-
ciai pelo sacrifício?
Ozires — Esse apartamento eu comprei
com uma poupança que fiz a partir de 1956.
Quando vim para o Rio, fui morar ali,
depois de passar oito meses hospedado no
Clube da Aeronáutica, pois a Petrobrás
não tem apartamentos para funcionários.
Eu prefiro morar sozinho, fazer minhas
próprias refeições, executar minhas tarefas
domésticas. E até me saio bem: outro dia,
minha mulher veio de São José dos Cam-
pos e se surpreendeu ao ver o apartamento
arrumado e limpinho. Eu gosto de náo ter
muita gente a minha volta. Mas náo vejo
nada de excepcional nisso. Eu sempre fui
assim.
JB — O sr. leva trabalho para casa?
Ozires - Dirigir a Petrobrás é uma tarefa
trabalhosa. A pressão sobre a agenda é
enorme e neste mês, por exemplo, não
tenho mais nenhum horário disponível.
Então as coisas se acumulam, inevitável-
mente, e eu criei o que chamo de terceito
expediente, em casa, dedicado a colocar a
papelada em dia.
JB E o lazer? O sr. não lê livros, não vai
ao cinema?
Ozires — Vergonhosamente não. Eu já es-
tou começando a me preocupar com isso.
Preciso arranjar uma forma para encaixar
uma atividade que não seja relacionada ao
trabalho em minha rotina.
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Sempre fui assim.

JB — O sr. disse uma vez que gostava de
avião desde os 11 anos de idade e dedicou
toda a sua vida à aviação. O petróleo hoje
o fascina tanto quanto a aeronáutica?
Ozires — Olha, eu vou ser sincero. O avião
me marcou demais e se eu disser que tenho
a mesma relação com o petróleo estarei
mentindo, fazendo demagogia. Eu estou
com dificuldade para manter atualizado
meu brevet, pois não tenho tido tempo de
me atualizar, de pilotar como gostaria. Na
Petrobrás aprendi a entender de petróleo e
ganhei muitos amigos, mas o petróleo,
para mim, não substitui o avião. Acho, até,
que o dia que um petroleiro mexer com
aviões vai gostar mais.

JB — O sr. é presidente da maior empresa
do país, mas não pode decidir os salários
dos seus funcionários. Isto é feito pelo
terceiro escalão do Ministério da Fazenda.
Não pode fixar os preços do seu produto.
Quem faz isto é o CNP. Mora sozinho,
longe de casa e às vezes tem que lavar as
louças do jantar. Agora, além de tudo, o sr.
terá que publicar o seu salário. O sr. acha
que tem um bom emprego?
Ozires — Não. Realmente nâo é um bom
emprego. E, diga-se de passagem, tenho
boas ofertas para trocar de emprego. Mi-
nha mulher não me perdoa por isto.
JB — Mesmo assim o sr. náo sai. Por quê?
Ozires — Não é por amor ao poder, porque
eu não cultivo isso. Não tenho aspiração
política, também. Gosto de trabalhar e me
considero em débito com o país. Eu nunca
paguei escola, o governo custeou meus
estudos, minha formação, desde meus tem-
pos de menino em Bauru e eu tenho vonta-
de de retribuir fazendo o que posso, apesar
de alguns ataques que me magoam muito.
JB — Que ataques?
Ozires — São coisas pessoais que realmen-
te me entristecem. Ultimamente tenho si-
do alvo predileto dos petroleiros da CUT.
Nâo sei se isso chega a ser ofensa, porque
do jeito que a CUT se comporta eu acho
que seus ataques, de certa forma, enobre-
cem. Nâo é o que eles estão defendendo,
mas a maneira como o fazem, confundindo
o presidente da Petrobrás com o homem
Ozires Silva Mas eu vou em frente de
queixo duro
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AS REGIOES SELVAGENS DO MUNDO

Comece sua aventura no primeiro livro ||

J: 

A AMAZONIA 

|p'^

Desta regiao correm diariamente para o mar dois tergos de toda a 4gua doce existente na terra.

Experimente voice mesmo a for9a poderosa deste mUa^e ]inigo da iratureza. tonaliaades. Deixe'a civilizagao e venha para este mundo desconhecidpf,
Ficard fascinado com a sua .beleza, de uma variedade riqiiisisima. Leia as primitivo e quase incQmpreensivel. A pi, de canoa, ou a bordo de urn
impressionantes e empolgantes aventtoas vividas nesta paisagjsm quase monomotor. pescubra:ras do tamanho de um cachorrinho e borboletas do
virgem e que ladeia o rio Amazonas. Deseubra os segredos de rios com virias tamanho de p&'sa'ros. Penetre nesta vegeta?ao que data da criagao do mundo.

" 
Explore os misterios ocultos danatureza e pacticipe,

> sent compromisso J das outras surpreendentes jornadas. J?|
¦ A Amazonia € apenas a primeira 

'de'inuitias'.: Na sua viagem as "REGIOES de conhecimento.
regioes remotas e maravilhosas que voce SELVAGENS' DO MUNDO'', - ¦ - E, atravgs da histdria geol6gk$ e
visitard no curso da emodonarite viagem &s voc£ apreciard vistas nao encon- j, fisica de cada regiao, voc^iadquirU
Regioes Selvagens do Mundo. tradas em qualquer outra parte da rd uma profunda visaada ecologia
Voce acompanhara os escritores, naturalis- terra, algumas tap incirfveis que K de nosso planeta. •*"
tas. fotografos e exploradores, por milha- poderiam ate ser de outro planeta. Os capitulos altemam textos cobra jjj
res de quilometros, onde poucas pessoas j«i Visite Os Andes e seja testemunha 0^0 ilustra^oes e ensaios fotogrdficos,.
se aventuraram, colecionando materia} pa- dos 

"geysers" inais altos do mun- ^ '^gHr e todos °9 ¦®*rros co^^am com >.
ra esta espetacular cblecaoi do em processo de eriipgao atrav^s oito bel^simas fotos a'cores,em^;

do eelo. Maravilhe-se com flores pdgina dupla, mostrando os v^rios r?
de 60 cm de diametro em Borndu. aspectos da regiao.
Admire as .estupendas cores dos 

^ IaBOS de sal em O Grande Vale da Es,ta gigantesca pegada foi fcita pelo JWW v ^ il,. ahominavel bomem <las neves"? Dey* •
0^ Afncor cubra em O Himalaia.

Viaje,do tppo do mundo notiima-
y|j3feH laia ate as profundezas do Grand

! Canyon, Visite a Russia que
. os russos conhecem, nos Dtsertosip- ^ I

esua^'pir^?d"'a 
"*•; efyfontanhas da Uniao Sovitiica,

BSb. Oascubra em o Grand ^ BM -Mergulhe nas iguas cristalinas das
: C9nyon- Hhas do Caribe* r^lharat^e^k5^ Ejto grotesca criatura p<>de p6r o ho-

^ ptottM/<</o» com o proHfero e colorido reino - ' niem eiri perigo? Deseubra em O Inte-
¦¦¦¦¦Z ^¦ . submarino, e depois deseubra os *or da Australia.

FDITORA CIDADE CULTURAL LTDA II 
jardmS dC CaC'US dC Madre Mas ™tcs ° P"meiro volu-

EDITORA CT>Ax>EI ^.TD Tambfcn testemunhard expedi- me, A AMAZONIA, para exatne

CEP 20949 Wo de Janeiro — RJ ^6es 
hist6ricas ^ ^reas mais inds- gratuito por 10 dias. Depois, voce

t i. moil «n ,9QQ 
' Como pode a for^a destrutiva de um P^as e os cohtratempos enfrema-. recebert quantos outros tltulos

Tel. (021) doO o^yy . . vulcaocriarnovas terrast?^Deseubra em dos pelos mal-equipados e as vezes quiser. Envie seu VALE ainda
* ¦ , Havai. ¦ ¦ malfadados exploradores na busca hoje.
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Comece sua aventura no primeiro livro

Esta gigantesca pegada foi feita"abominável homem das neves"?
cubra em O Himalaia.

Qual o. segredo desta .
estranha planta?Dtscubra em O Grand
Csnyon. •
Nosso planeta já foi
todo assim? Descubra
em Nova Guiné.

EDITORA CIDADE CULTURAL LTDA
Av. Brasil, 500 7o andar — Sãp Cristóvão
CEP 20949 Rio de Janeiro — RJ " '1ÊM

Tel: (021) 580-3299 
C Como pode a força, destrutiva de um

vulcão criar novas terraà? Descubra em
Havai. • - rm*.
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e ainda ... Ilha^^Caribe, Havai, N^^uine, L^nia, Alasca etc ... oi^e voce

A "terra do sol da ... animais que — 
— — — — —— —

meia noite" e os sobrevivem sem i
invernos sem sol... jamais ter que beber
(Lapdnia) agua... (Saara)

Pe^a ja o 1° volume da

serie AS REGIOES i

SELYAGENS DO ]

MUNDO. Sem riscos. I

fSem compromisso. ]
v 

Para sua aprecia^ao j

durante 10 dias.
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e por outro permite o registro
perfeito e brilhante das
fotografias.

mais de 100 maravilhosas
.). ilustra^oes, quase todas a cores.
s> ':. • mapas feitos especialmente
L-; • para este volume.

bibliografia e indice.

•' „ 
"; 

¦• JL

., . •<'-••* 
~T_ 

<¦
• * •-—

tuocitcio
! ADCMU uuiLint at i
I \Q2pF MttkETIK WBETOi

atraem suas vi-
rimas se fazen-
do passar por
flores...
tBornéu)

... um peixe aue
esmaga conchas
com seus den-
tes... (A Gran-
de Barreira de
Recifes)

Corte o cupom nas linhas dobre
nas linhas ...... cole e envie hoje.
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O HIMALAIA
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e ainda ... Ilhas do Caribe, Havaí, Nova Guiné, Lapônia, Alasca etc ... onde você descobrirá:
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A "terra do sol da
meia noite" e os
invernos sem sol...
(Lapônia)

... animais que
sobrevivem sem
jamais ter que beber
água... (Saara)

Peça já o Io volume da

série AS REGIÕES

SELVAGENS DO

MUNDO. Sem riscos.

Sem compromisso.

Para sua apreciação

durante 10 dias.

Cada volume

oferece:

184 páginas cheias de fatos e
fotografias.

formato de 23 x 26 cm.
encadernação com lombada

em tecido, com uma atraente
fotografia a cores plastificada.

impresso numa das melhores
gráficas especializadas do
mundo.

mais de 35.000 palavras, num
texto competente e arrebatador.

papel especial que por um
lado facilita a leitura dos textos
e por outro permite o registro
perfeito e brilhante das
fotografias.

mais de 100 maravilhosas
ilustrações, quase todas a cores.

mapas feitos especialmente
para este volume.

bibliografia e índice.

... o extraordi-
nário paradoxo
de um deserto
envolto em ne-
blina (Andes)

... e porque al-
guns índios da
Amazônia só
têm 9 dedos!!!
(A Amazônia)
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CARTÃO RESPOSTA COMERCIAL

NÃO É NECESSÁRIO SELAR

O SELO SERÁ PAGO POR:

EDITORA CIDADE CULTURAL LTDA.

20299 RIO DE JANEIRO — RJ

cTdade

tCULTURAL

VALE PARA EXAME GRATUITO TT/p

AS REGIÕES SELVAGENS DO MUNDO Ssü

SIM, queiram aceitar o meu pedido do livro A AMAZÔNIA. Pagarei por este li\ro o preço de

CZS 1 395 00 (tudo incluído) na contra-entreea e continuarei recebendo os demais \olumes ua

coleção REGIÕES SELVAGENS DO MUNDO à razão de um volume a cada dois meses,

aproximadamente. Poderei cancelar esta assinatura à qualquer momento, bastando para isto

notificá-los com 30 dias de antecedência. Se devolver o primeiro volume, dentro de 10 dias. serei

totalmente e imediatamente reembolsado da quantia paga e terei minha assinatura cancelada. Oterta

válida até — 30/04 88 Validade

? Autorizo o débito
em meu cartão CREDK

Assinatura \

ARD nc

Rua aP<°

Bairro Cidade

Cfrp Estado  Tel

Destaque e envie hoje
este cartão.

Não precisa selar.
Não mande dinheiro

agora.
Exame gratuito por 10

dias.
Continuação sem com-

promisso.

Colar no verso desta aba
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empresa existe uma

eficiente, seguro e confiável.

Viagem e representação: para a
empresa brasileira uma despesa

passível de controle.
Em 1988, ela vai chegar a quase

3 bilhões de dólares. E seu efeito na
última linha do demonstrativo de
lucros e perdas pode ser devastador.

Por uma razão inexplicável está
despesa raramente passa por uma
análise rigorosa, como as demais.

A maioria das empresas pode
reduzir significativamente as despesas
de viagem e representação, adotando
o Sistema do Cartão Empresarial
American Express.

O controle dos gastos se faz por
lima administração mais eficiente,
sem necessidade de atitudes drásticas:

reduzindo em até 90%
os adiantamentos de viagem;
reduzindo toda 8 papelada e

centralizando as despesas em
relatórios sucintos, com uma única
data de vencimento.

E seu pessoal vai gostar:
o Cartão Empresarial American
Express permite a mobilidade
necessária para ps executivos
e para a equipe! de vendas,
eliminando burocracias no

pagamento de passagens, hotéis,
restaurantes e locadoras.

No caso de passagens aéreas, a
compra pode ser feita através da sua
agência de viagem, para quem a
comissão continua sendo paga,
integralmente.

E sempre que as passagens aéreas
são adquiridas com o Cartão
Empresarial American Express entra
em vigor, automaticamente e sem
nenhum ônus adicional, um seguro
de acidentes pessoais no valor de
USS 100.000 pagáveis em cruzados,
no Brasil.

No caso de perda, extravio
ou roubo do cartão, seu pessoal

e sua empresa têm total isenção
de responsabilidade mesmo antes
do fato ter sido comunicado
à American Express.

Dar às despesas de viagem e
representação a atenção que elas
merecem não é tão difícil.
Basta falar com a American Express.

Ligue já para (011) 5-45-1980.
Ou preencha e envie o cupom abaixo,

para maiores informações. Ou. ainda,

procure uma das agências dos bancos
associados.

®

CARTÃO
EMPRESARIAL

/ À

V

American Express do Brasil S.A. - Turismo
Caixa Postal 60528
CEP 05889 - São Paulo - SP

Sim. Quero receber maiores informações sobre o Cartão
Empresarial American Express.

Nome: _
Endereço:

Cidade: _
Telefone:
Empresa:
Cargo:

Est.: CEP

)

Viagem e

Representa^ao

¦BjgRESS



ATÉ JULHO

YOU1L

SPEAK

ENGLISH.

(Você falará inglês)
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FALAR INGLÊS É FÁCIL

COM BERLITZ.

Aprenda inglês perfeitamente.
Duração de 12 semanas
Exclusivo Método Berlitz
Diversos idiomas

Comece este ano aprendendo a falar
inglês de verdade!
Venha já para Berlitz.

Para quem realmente
deseja falar um outro idioma

0 método faz a diferença.

SAO PAULO - Jardins: 881-3877 - Centro: 36-8021 -
Pacaembu: 864-2411 - Moema: 572-0828 - Cidade
Jardim: 815-8266 • CAMPINAS - fone. 53-3833 • RIO
DE JANEIRO - Centro: 240-6606 - Ipanema:
267-1249 • BELO HORIZONTE - fone 223-7552 •
BRASÍLIA - fone: 224-7594
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O 
gordo

no telhado

Leitor: vou improvisar sociologia
(ou. pelo menos, o que aqui e aí se
chama assim, para grande fastio das
gentes, da inteligência e do mundo).s
Imitando, assim, tantos maiores, direi
que, grosso modo as relações, as cone-
xões e as similitudes entre as cozinhas
de França e Brasil (que. certamente
serão resumidas, um dia, pelos
computadores desta casa que Santa
Engrácia constrói na Praça Pio X)
podem ser resumidas no conhecido
popular refrão:

"Na França, gato é chat.
E tudo mais, e tudo mais eu disse a

esmo..."
E assim por diante. E nada mais.

Que chegando aqui, vindo do Rio,
logo que me instalei em um alto andar
(onde a preguiça, a gordura e o frio
me mantêm), comecei a olhar e medi-
tar, digerindo um que outro prato. E
assim, leitor, pude ver o que já sabia:
a comida daqui tem tão pouco a ver
com a daí que nem mesmo poderemos
chamar a uma e outra coisa de "comi-

da". Nem há nisso esnobismo. O que
há é uma diferença mais do que sensí-
vel não só entre maneiras de fazer,
como entre as de comer, e as manias.
O gratinado, por exemplo, que é,
pelas terras brasílicas, uma praga qua-
se maior do que a corrupção e a
política, é aqui coisa de estimável
sabor. Ainda ontem, aqui ao lado,
comi umas batatas gratinadas que por
si só constituíam uma iguaria tal como

\
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em nenhum grande restaurante do Rio
consigo encontrar. (E o lugar onde eu
estava, embora bom, era modesto e
não pretendia grandes revoadas gas-
tronômicas.)

Mais: refeição não é feita só de
comida — para acompanhar o vinho,
conversar talvez seja ainda melhor do

que queijo. E nisto a diferença ainda é
mais sensível. Em nossas terras, mesa
amável é a que agrupa dezenas de
amigos, conhecidos, ou inimigos, em

grande escarcéu. Aqui se vêem antes
mesas de dois, de quatro, ou ainda de
sozinhos (que estes conversam consi-

go, o que é coisa muito útil à filoso-
fia). E estas mesas se demoram em
comer e a-conversar com detido cari-
nho. Cuidam da idéia e do paladar —
são coisas para as quais se usa a
língua.

Teremos pois — e aqui vem a falsa
sociologia que inventei no meu telha-
do — duas culturas: a do chope e a do
vinho. Bem sabes como gosto da pri-
me ira. Mas a segunda recheia a barri-
ga com alimentos mais espirituais.

E acabou-se a vã filosofia.

1
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Luis Fernando
Guimarães está
no elenco de
TV Pirata, gue
pretende fazer
uma revolução
no humor
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Alguma coisa acontece
no humor da televisão e não
é a estréia de Veja o Gordo
na TVS. A Globo aparente-
mente cansada da repetição
de bordões, da piada radio-
fónica, dos rostos manjados,
inaugura abril estreando TV
Pirata, às terças-feiras. É
uma salada com as últimas
novidades do setor (redato-
res do Planeta Diário, da
Casseta Popular, do teatro

besteirol), o incatalogável
Luís Fernando Veríssimo,
atores da cena jovem carioca
(Luís Fernando Guimarães,
Regina Case) e até mesmo,
servindo de antítese ao que
se pretente demonstrar, a
boazuda Cláudia Raia no pa-
pel de mulher objeto tão ao

gosto dos velhos programas.
E uma das promessas mais
atraentes para a temporada
televisiva de 88. A repórter

N° 620, 20 de março de 1988.
Capa: Foto de Sérgio ZalislZNZ. Produ-
çáo de Mareia Rossi, maquiagem de T.
Nunes.

Sumário

Corpo, 12

Nomes, 13

Ensaio, 16

Comportamento, 28

Moda, 30

Horóscopo, 33

Radical Chie, 38

Sérgio Zalis/ ZNZ

Mareia Vieira e o fotógrafo
Sérgio Zalis assistiram à gra-
vação do primeiro programa,
riram bastante e trouxeram a
capa desta edição. O velho
bordão de que não há reno-
vação nos programas de hu-
mor vai ganhar — desculpem
a imagem de pastelão do
Costinha — uma pá de cal na
cara.

Joaquim Ferreira
dos Santos

CONVERSA DE DOMINGO

As Cobras

10 DOMINGO

2

OX\\m\VO d£MfRA

A

To^o^J

Luís Fernando Veríssimo

W 27-1

uss

no elenco de ^

uma revoluQdo 1 .
humor

!ISSi&>S-r^Vi«7iv < ¦'-•^ IS •--'

'.-5ii^s>-7- <o %mk&mm:i



Venda,
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VOGUE
Direto da fabrica Vendas sem entrada

Armarios r Estantes

Cozinhas Banheiros

sapaewlx

Nova loja na AV. Brasil Uma empresa do grupo ¦¦¦» mdveis pratjCOS
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1 Overdose de vitaminas
c

Na 
busca de uma saúde perfeita, o carioca está conseguindo

novos problemas com o excesso de complementos alimentares

As vitaminas, proteínas e comple-
mentos alimentares em cápsulas ou em
pó entraram pra valer na dieta do
carioca. Mas essa busca de uma saúde
perfeita tem provocado, na verdade,
mais problemas. Dessa vez causados

pelo exagero, automedicação e "empur-

ro-terapia". A presidente do Conselho
Regional de Farmácia, Maria Cristina
Ferreira Rodrigues, adverte: "Uma hi-
pervitaminose é tão difícil de ser tratada
quanto uma hipovitaminose".

A automedicação corre solta pela
cidade. "A 

gente até inibe porque se-
não o freguês acaba querendo levar a
loja inteira", denuncia a nutricionista
Maria Helena Dias. sócia da loja natu-
ral Nutricenter. no Catete. Nas pratelei-
ras. um desfile de produtos de dezenas
de laboratórios cariocas e paulistas ofe-
recendo lecitina de soja. cápsulas de
algas, caixas de enzimas e proteínas,
gérmen de trigo, levedo de cerveja e

por aí vai. "Se não indicarmos, as

pessoas acabam misturando as mesmas Paulo Cintura (E) parou de se automedicar, mas João não abre mão das vitaminas
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vitaminas e isso pode ser grave, princi-
palmente se o consumidor tem proble-
mas cardíacos", adverte Maria Helena.

O excesso de vitamina B pode ser
eliminado na urina, mas o mesmo não
acontece com a vitamina A. "A mão
fica amarela e pode haver até proble-
mas cerebrais", explica a homeopata
Lilian May, que lembra ainda que vita-
mina C em excesso acidifica a urina. "O
uso prolongado de espirulina" — uma
alga colorida — "pode causar disfunção
na tiróide, e lecitina demais — provoca
tonteiras e quedas de pressão". Impor-
tante também é saber quando tómar
uma vitamina, por mais natural que'ela
seja. "A espirulina ingerida antes das
refeições é ótima para regime de ema-
grecimento. Depois, funciona como
complemento alimentar", compara a
farmacêutica Marlene.

Vitaminamaníaco- "O 
pessoal se auto-

medica demais da conta", afirma o
professor de ginástica Paulo Cintura,
ele mesmo um ex-vitaminamaníaco.
"Eu tomava todo tipo de vitamina,
nacional e importada. Cerca de 15 cáp-
sulas por dia. Até que achei que havia
alguma coisa de errado e parei com
tudo e a minha vida não mudou nada",
conta Paulo.

Uma vez que virou moda, a vitami-
na passou a ser fabricada em inúmeros
estabelecimentos sem controle da Divi-
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Maria Cristina diz que a moda é perigosa

são Nacional de Vigilância Sanitária.
DIMED, ou do Departamento de Hi-
giene Sanitária do Estado. Até as far-
macias tradicionais entraram no nego-
cio e, entre milhares de produtos de
laboratórios alopáticos. vendem tam-
bém os de laboratórios naturais, de

z fundo de quintal. Cada um por si. Mas
| não é qualquer pessoa que sabe descon-
% fiar da "naturalidade" de uma vitamina

E, inserida dentro de uma cápsula mui-
| ti-colorida, encontrada pela farmacéuti-
| ca Marlene num supermercado da Bar-

ra da Tijuca.

Durante o carnaval deste ano. o
agora apresentador Ricardo Amaral as-
sumiu diante das cãmeras que gostava
de fazer coquetel de vitaminas, todas as
manhãs. O bancário aposentado João
de Castro Sundin. 57. revela também
que toma diversas vitaminas diariamen-
te mas que está tudo sob controle. "O

produto Mad EPA limpa as coronárias.
O alho. funciona como um desinfetante
geral. Tomo a A. a E e a C. cápsulas de
alcachofra. guaraná e própolis esporadi-
camente e me dou bem. porque não
abuso", acredita. Dr. Ricardo Sá. endo-
crinologista que tem diversos atletas na
sua clientela, é radicalmente contra o
uso de vitaminas sem prescrição preci-
sa. "Há uma propaganda muito forte
em cima disso", revela. Dr. Ricardo
lembra o ditado popular: 

"De médico e
louco todos nós temos um pouco". No
caso da automedicação de vitaminas
supostamente sem contra-indicação é
preciso ter olho vivo. Antes de qualquer
decisão, deve-se fazer uma visita a um
bom médico, e perguntar se vale a pena
embarcar nessa viagem.
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Sandra está
abrindo a

redação da
Imã no Rio

1
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k3 ANDRA MEDEIROS é a
editora da revista Imã. uma
das mais bem acabadas pu-
blicações literárias do país. e
está anunciando que mudou
de endereço. Deixou Vitó-
ria. Espírito Santo, e armou
a redação da revista no Rio.
'"Era uma mudança inevitá-
vel", diz. "Impossível ficar

fisicamente distante da poe-
sia de Melodia, Antonio Cí-
cero. do grupo Seis Mãos, do
Jorge Salomão." Imã passará
a semestral e para seu próxi-
mo número, o quarto, San-
dra está bolando uma edição
marcada pela cor amarela.
"A mudança para o Rio vai

provocar alterações na linha
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Marie: professora de Sociolofc

editorial, vi entrar mais luz
nas páginas." O time de cola-
boradores de Imã (poetas,
inventores gráficos) é de pri-
meira, mas Sandra avisa que
a revista está aberta aos su-

pernovos anônimos. "Li-

guem pra mim no 52133289".

M

ia e mestrado em Psicanálise

ARIE DE VIEL-
MOND, 27, é intelectual.
Formada em sociologia, fez
mestrado em psicanálise (sua
tese foi Estética em Freud e
Lacan) e dá aulas no Fun-
dão. Além disso. Marie é
atriz (estréia dia 25, no Auri-
mar Rocha, Um Caso Clíni-
co) e autora teatral, devendo
mostrar até o final do ano,
no Teresa Rachel, sua pri-
meira produção, Aos 250
Anos de Vida, que classifica
como "surrealista mas de afi-
nidades com o besteirol ca-
rioca". Marie carrega essa
bagagem cultural com suavi-
dade e não vê problema em
se despir dela por alguns mo-
mentos e posar nua para um
dos próximos números da
Playboy, como já está acerta-
do. "Aceitei fazer isso para
viabilizar a produção da pe-
ça", afirma, "mas vivo o lado
intelectual e lúdico com a
mesma intensidade. Existe a

padronização de que o inte-
lectual deve se ocultar, se
velar. Acho bobagem."

NGELA MARIA MO-
REIRA e MARIA IVONE
LEMGRLBER estão abrindo
a Casa Maria Editorial, que
pretende lançar 10 livros —
biografias, dicção, misticis-
mo. romances — na sua pri-
meira fornada. Como são ca-
sadas com dois importantes
homens da área financeira,
devem saber o investimento

que estão fazendo. "O mer-
cado editorial está em cresci-
mento", dizem. Seu carro-
chefe nessa estréia é Nunca
Te Vi, Sempre Te Amei, o
cult-filme da temporada,

que, não por acaso, fala do
amor aos livros.

CINÉDIA sempre teve
uma produção cinematográ-
fica mais modesta do que a
Vera Cruz e a Atlântida. os
estúdios concorrentes na pri-
meira metade do século. Mas
esta semana, como lança-
mento de um álbum bem
ilustrado e documentado so-
bre sua produção — algo que
as outras empresas não tive-
ram — seus filmes passam a
ter um charme especial. O
lançamento é da Record —

50 Anos de Cinédia, por Ali-
ce Gonzaga — e traz a ficha
técnica de todos os 55 filmes
produzidos no estúdio de Ja-
carepaguá. inclusive O
Ebrio, seu maior sucesso.

14 DOMINGO
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Angela e
Ivone: uma

editora para
Nunca Te Vi,

o filme
estrelado por

Anne Bancroft

Eiuh!
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Os filmes da Cinédia ganharam um livro com farta ilustração

Uma preciosidade de do-
cumentaçào: fotos de Orson
Welles. musicais com Ble-
caute. o famoso beijo de Le-
lita Rosa e Paulo Morano em
Lábios Sem Beijos. Alice, fi-
lha de Adhemar Gonzaga, o
fundador, só pede que não se
confunda o lançamento nos-
tálgico com o fim do estúdio:
"Continuamos 

produzindo."

RESS, na Barra da Tiju-
ca. vai ser uma boate erigida
para cultuar o imenso ego
dos colèguinhas de imprensa.
As paredes serão decoradas
com primeiras páginas de pu-
blicações internacionais;
mas. nas mesas, a prioridade
será mesmo dos jornalistas
nativos — é que sempre ha-
verá 30 lugares à disposição
dos colèguinhas para que

eles comemorem seus aniver-
sários. L'm sindicato pós-
moderno. A idéia é de CAR-
LOS MANUEL SILVA PK-
RICO MARCELO BARBO-
SA MAIA ANDRÉ WER-
NECK PEDRO MELLO E
SOL ZA. todos discotecários!
sem qualquer passagem pro-
íissional por uma redação,
mas de acordo em um ponto:"jornalismo ê uma profissão
charmosa e chama a atenção
das pessoas". Na porta de
entrada haverá uma reprodu-
cão do Pravda ao lado do
New York Times, e é possí-
vel que mais tarde, na sala do
discotecário, um retrato de
Gay Tal ese taça par com
Hunter Thompson. O convi-
te para a inauguração, na
próxima semana, será uma
credencial e já há casais
aprendendo a dança do lead
e so sublead.

\jjL " 
magazine'

Os donos da boate Press: homenagem ao charme do jornalismo

DOMINGO 15

IB

i



i.A IC- |g^* . "

^W/t^Mpela l^ipa

luz do por do sol sobre o balcao

Um americano na Lapa

Um botequim na Lapa com sua porta semicerrada para evitar a

Louis Jay, assistente de Jim

Jarmusch, fotografou o bairro boêmio

com diretores como Susan
Seidelman (Procura-se Susan
Desesperadamente) e Suzana
Amaral (,4 Hora da Estrela).
Lapa é uma exposição feita
com inspiradas imagens que
o fotógrafo vem garimpando
nos últimos três anos em an-
danças pelas ruas comerciais,
vielas barra-pesada e redutos
da malandragem do nostálgi-
co bairro boêmio carioca, em
sua versão anos 80. Louis Jay
correu perigo mas saiu ileso e
com uma respeitável do-
cumentação do local.Jay apaixonou-se

Os tipos ignorados ou te-
midos e o espírito decadente
da Lapa vão adentrar um
refinado salão da Zona Sul

pelas mãos de um norte-
americano. A Casa de
Cultura Laura Alvim, em
Ipanema, recebe a partir do
dia 6 de abril 40 trabalhos a
cores do fotógrafo Louis Jay
Suckle. Ele é um ex-

professor do New York Uni-
versity Film Institute — esco-
la onde fez parcerias com o
cineasta Jim Jarmusch (iné-
ditas no Brasil) e conviveu

¦
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Paredes descascadas e o varaI de roupas tergando grafismos com os fios de eletricidade: cena de uma vila do bairro
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Paredes descascadas e o varal de roupas terçando grafismos com os fios de eletricidade: cena de uma vila do bairro

Jay
documentou
os tipos
populares, como
o vendedor
de alho (esq.),
mas mirou
sua cámera
em especial
para os
vestígios que
ainda restam
da velha
Lapa, como
a Pharmácia
Jesus, de
Homeopatia

Mireeraiifll
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Um altar da
Igreja N.S.

da Lapa
do Desterro,

com seus
cofrinhos

estratégicos
para cada um

dos santos.
Abaixo,

em cada
moldura dos
Arcos, uma

Lapa diferente

Um casal na
rua (abaixo).
Na outra
página,
fachadas
rebuscadas de
prédios da
Rua do
Riachuelo com
os letreiros dos
novos tempos
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Nem os bicheiros e pros-
titutas que freqüentam as
madrugadas do restaurante
Nova Capela pareceram se
importar com a presença des-
toante e indiscreta daquele

gringo. As cenas mais pi-
cantes ficaram por conta dos
travestis e seus convites:
"Vem comigo?" No mais.
Louis Jay estabeleceu uma
rede de personagens amiga-
veis. colecionou histórias da
Lapa dos anos 30 e 40. e é
hoje cumprimentado pelos
misóginos marginais que po-
voam o pedaço. 

"Tive sor-
te", reconhece. Bem que ele

poderia ter-se limitado a dis-

parar suas câmeras em dire-

ção a alvos mais "oficiais".

Afinal, quando chegou aqui

em abril de 86 pela segunda
vez (a primeira foi em 78).
foi com a intenção de "dar

um break em Nova Iorque",
uma relaxada.

Durante visita ao ateliê
do artista plástico Daniel Se-
nise. na Lapa. teve o clic:
"Fiquei apaixonado pelo vi-
suai do bairro e seus tipos."
E desde fevereiro de 87 tro-
cou definitivamente seu lofi
110 bairro de Chelsea. cm
Manhattan, por um aparta-
mento em Ipanema. "Nova

Iorque é um bom lugar pára
se ganhar dinheiro mas já
passei dessa tasc. estou pro-
curando outro lance agora",
diz revelando-se em dia com
a gíria carioca. "Aqui me sito
mais próximo da natureza."

Ele seria um blues- Louis Jay

gosta de levar para a rua as
câmaras japonesas Wista
Field e Ebony Wide Field. 4
x 5 — grandes, pesadas, que
exigem um trabalho lento

mas dão maior definição de
detalhes. É uma que^o de
estilo. Ele quer juntar a qua-
lidade documental de gran-
des fotógrafos do início do
século — como o francês At-

get e os americanos Paul
Strad e Walker Evans — ao

feeling de nomes como Car-
tier-Bresson e Robert Frank.
mestres das ágeis "máquinas

pequenas". Nessa mistura.
Louis Jay não reconhece
uma influência direta. "Che-

guei a um ponto da carreira
em que já absor\ i bastante
influência de outros fotógra-
fosl Agora me abro a in-
fluências do cinema, música

popular, artes plásticas", de-
clara. Por isso. deixa-se im-

pregnar pela estética de Fel-

lini. Win Wenders, Scorcese.
Orson VVelles. John Ford e
até Nelson Pereira dos San-

tos ("vi cinco vezes Vidas
Secas"). Se fosse uma músi-
ca. Louis Jay seria um blues.
No Brasil, encontrou resso-
nância em Paulinho da Viola
e Cartola.

Ele curte o Rio com a
sabedoria de quem busca a
música do People. o clima da

gafieira Elite e o chope do
Bar Lagoa. Sente-se a tal

ponto 
"em casa" que não

hesita em louvar o patrocínio
cultural em geral e criticar a
Kodak em particular. 

"Res-

peito os fotógrafos brasilei-

ros porque não é fácil fazer
fotografia aqui. E acho que
uma empresa como a Kodak
(com interesse específico na
área) tem que fazer mais pe-
los profissionais", defende.

Helena Carone |

I 1
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IOB marca a conquista da 100.0009 assinatura ativa

de suas publicações com um importante evento:
Seminário 

"Reforma Tributária na Nova Constituição".
Tema de alto interesse que será apresentado pelo
Prof. Ives Gandra da Silva Martins - Advogado
Tributarista em Sâo Paulo.
Além deste serão debatidos também:
Filosofia do Imposto de Renda no Ultimo Pacote Fiscal,

(Pacote Fiscal - Decretos 2394, 2396 e 2397/87), com
apresentação a cargo do Dr. Antônio Augusto de
Mesquita Neto - Economista e Advogado, Ex-Secretário
da Receita Federal.
Correção Monetária Integral de Balanços, a cargo do
Prof. Eliseu Martins - Professor da USP e Ex-Diretor da
CVM-Comissâo de Valores Mobiliários
Na ocasião, serão homenageados os assinantes n°.s 1
e 100.000.

Participe. Você é nosso convidado.
Este evento é uma retribuição à confiança do meio
empresarial de todo o país na qualidade dos

produtos e serviços IOR
Data: 24.03.88
bocal: Hotel Meridien - Av. Atlântica, 1020 -

Copacabana
Horário: das 9 ás 12h.
Reservas: (021) 268-9492 c/ srta. Márcia

*IOB
informações objetivas

CONFIANÇA COMPROVADA POR

ASSINANTES

COI
EI
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CROQUETTES

VIVE!

Televisão,WS

Cinema^t2g*

Show, 18

Tutty, 22

Teatro, 23

Criança, 26

A Semana, 28

Leia na página 29

Lennie Dale, o líder*mr

grupo mais transgressor

dos anos 70

DOMINGO



AGENDA CULTURAL
IMS©

SECRETARIA municipal, de

CULTURK lê

RIO

Integrada por músicos reconhecidos no
Brasil e no exterior, a Orquestra de
Câmara da Cidade do Rio de Janeiro fez
sua estréia, com entrada franca, nos
dias 21 e 22 de março, no Palácio da
Cidade.
Finalmente, o Rio terá sua orquestra
oficial, por iniciativa do Prefeito
Saturnino Braga, que contou com o
empenho do Seretário de Cultura
Miguel Proença para sua concretização.
Emil Tabakov, regente búlgaro
internacionalmente aclamado por sua
musicalidade, carisma e competência,
regerá estas duas primeiras
apresentações da orquestra. No
programa obras de Frescobaldi,
Respighi, Tchaikovsky e Vivaldi

• •
CANTANDO PARA O RIO — Sala Cecília
Meireles — 26/03 — 17:00h. Ninguém

pára de cantar. Desta vez são sopranos,
contraltos e tenores que dão o tom do
Projeto Cantando para o Rio, uma
promoção conjunta da Secretaria
Municipal de Cultura, Funarj e Orquestra
Pró-música do Rio de Janeiro.
O concerto, cuja renda irá para os
desabrigados das enchentes do Rio, vai
apresentar a Orquestra Pró-música do
Rio de Janeiro, corais da Petrobrás,
coro infantil do Teatro Municipal e coral
da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro.
Sob a regência do maestro Armando
Prazeres, estarão se apresentando os
solistas Viviane Faria (soprano), Cristina
Passos (contralto), José Paulo Bernardes
(tenor) e Maurílio Costa (baixo).
No programa, a Sinfonia 35 em ré
maior, K385, "Haffner", de Mozart, o
Magnificat-Alleluia, de Villa-Lobos,
e a Missa Réquiem
em ré menor, de Mozart.
Os ingressos para a platéia custam 500
cruzados, e a platéia superior, 300.
Estudantes pagam apenas 200.

CANTANDO PARA O RIO — 18:30h.
Local: Escola de Música da UFRJ, salão
Leopoldo Miguez, Rua do Passeio, 98.
A Escola de Música da UFRJ faz anos
(fundada ainda no império, em 1848, é
a mais antiga do Brasil), mas quem
ganha os presentes são os desabrigados
das últimas chuvas. Em comemoração
aos 140 anos e abrindo oficialmente sua
temporada artística, apresentará um
concerto variado, reunindo as mais
agradáveis e preferidas peças do
repertório clássi(*>.

O evento faz parte da programação
organizada pela Secretaria Municipal de
Cultura em prol das vítimas das
enchentes, e reúne num mesmo
mutirão, eruditos e populares.
É este o programa.
1. pianistas — Heitor Alimonda, Miriam
Grosman, Beatriz Licurci e Diva Lya.
2. duo de harpas — Lea Bach, Maria
Célia Machado e Elza Marins.
3. duo pianístico da UFRJ — Maria
Helena de Andrade e Sônia Maria
Vieira.
4. duo de harpa e flauta — Lenir
Siqueira e Cássia Brasil.
5. violonista — Léo Soares.
6. fagotista — Noel Bevos
7. violino e piano — Michel Bessler e
Sônia Goulart
8. quinteto de metais — coordenação do

professor Rubens Brandão
9. coral de flautas — coordenação do
professor Celso Wolpvemlogel.
10. organista — Gertrude Mersiowski.

SECRETARIA
MUNICIPAL DE

ESPORTE
ELAZER

O Centro Esportivo Miécimo da Silva,
na Rua Olinda Ellis, 470 Campo Grande,
está desenvolvendo atividades
esportivas gratuitas. De segunda à
sexta-feira, entre 7 e 22:00 h, para
quem desejar praticar vôlei, basquete,
handebol, futebol de salão ou de
campo, tênis e atletismo. Aos sábados e
domingos o Centro estará aberto de 7
às 18:00 h.
Para aulas com instrutores, o Centro
Miécimo oferece ginástica masculina e
feminina para maiores de 17 anos, além
de tênis, natação e capoeira para todas
as idades e ambos os sexos. E
necessário reservar horário para o vôlei,
basquete, handebol e futebol de salão e
de campo, através do telefone 394-8383.

A Secretaria Municipal de Esportes e
Lazer comunica que já está recebendo
inscrições para o Projeto Recriança.
Atualmente o Recriança funciona em 29
núcleos espalhados pela cidade,
atendendo crianças carentes de 6 a 16
anos, com atividades esportivas,
recreativas, e de artes em iniciação ao
trabalho.
O Recriança também oferece lanches
para os participantes, e as atividades
são desenvolvidas de segunda à sexta,
em dois turnos. As inscrições podem
ser feitas pelo telefone 252-0593.

Wr"ARTE

A série Rioarte Instrumental 88 está
voltando com força total, sempre na
Catacumba (Lagoa), e com entrada
franca. Hoje, dia 20, às 17:30h,
Fernando Leporace e Maurício Gueiroz
vão realizar o primeiro show da série,
tocando músicas de seu disco
independente 

"Aldeia", com cinco
composições de cada um. Fernando e
Maurício vão tocar acompanhados por
Alfredo Cardim (piano), Gegê (bateria e

percussão), lon Muniz (flauta e sax
tenor) e Mariana Leporace (voz).
No show, basicamente a apresentação
das músicas do disco Aldeia: Fernando
assina Aldeia (que dá nome ao disco),
Sonhos Guardados (parceria com Dilma
Lóes), Rosa ou Maria (com Nelson
Ângelo), Tarde dos Sabiás (com Abel
Silva) e Camaleão, que em 1973 foi
gravada e deu nome a um LP de Edu
Lobo. Maurício apresenta duas
composições instrumentais, Sierra
Maestra e Homenagem a Moacyr
Santos, além de Menina do Sertão;
Samba Inglês e Depois das Seis (com
Kiki).

A Divisão de Artes Visuais do Rioarte
prorrogou até 25 de março o Projeto
Galeria Rioarte na Rua.
Os trabalhos em arte aplicada, desenho
e escultura podem ser apreciados nos
seguintes locais.
Tijuca — Praça Saens Pena — de
segunda a domingo de 8 às 23h; Centro

Rua São José esquina com Rua do
Carmo — mesmo horário; Copacabana

Rua Figueiredo de Magalhães e
Siqueira Campos — mesmo horário.
Mais informações com Vicente Perez,
diariamente de 14 às 18h.

wmTUR

Com o objetivo de orientar os que
desejam investir na abertura de
equipamentos turísticos (agências de
viagens, hotéis, etc), a Riotur acaba de
criar, na Diretoria de Operações
Turísticas, o SOE — Sistema de
Orientação ao Empresário.
Maiores informações podem ser obtidas
na Gerência de Relações Públicas,
através do telefone 232-9930.

PREFEITO SATURNINO BRAGA
GOVERNO - COMUNIDADE
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As TVs Gazeta e Bandei-
rantes promoveram dias
atrás um debate ao vivo en-
tre o sr. Franco Montoro e o
sr. Leonel Brizola, sobre o
tema ''Presidencialismo ou
Parlamentarismo". Um de-
bate político em cadeia na-
cional é sempre proveitoso,
mesmo quando não passa
(como foi o caso) de um

pingue-pongue de atos falhos
e idéias fixas. Durante a pri-
meira parte do cronograma
os dois debatedores (chama-
dos o tempo todo de "candi-

datos") repetiram, a respeito
do tema proposto, tudo aqui-
lo que já repetem há anos,
ou décadas; cumprida essa
obrigação formal, entrega-
ram-se com gosto ao que por
certo era seu objetivo princi-
pai: expor ao público suas

plataformas de governo. Da
metade do programa em
diante, falou-se de tudo: in-
fiação. Plano Cruzado, saúde

pública, construção de esco-
Ias, alimentação infantil. As

perguntas dos mediadores e
do público insistiam sempre
nessa tecla: "o 

que faria o sr.

para resolver tal ou tal pro-
blema do Brasil?" Presiden-
cialismo e parlamentarismo
foram jogados para escan-
teio, ou melhor: chutados

para a lagoa.
Conclusão: se nem mes-

A televisão fareja um

certo cheiro de urna no ar

e promove debates de candidatos

mo os mais ardorosos defen-
sores desses dois sistemas
lhes dão tanta atenção quan-
do discutem o tema em pú-
blico, é porque sabem que
tudo vai ser resolvido entre
quatro paredes, no plenário
da Constituinte — onde, por
um milagre de "sinédoque

democrática", a Parte decide

pelo Todo, e 280 votos sela-
ráo a sorte de 140 milhões de

pessoas.
O último bloco do pro-

grama quase vira um bloco

propriamente dito. com os
dois candidatos erguendo o
estandarte da "Diretas Já" e
conclamando o povão: 

"To-

dos à Candelária!" Tudo in-
dica que estamos mesmo
num ano eleitoral, e a televi-
são já fareja um cheiro de
urna no ar.

• • •

As intervenções humorís-
ticas do apresentador Vilmo
Falópio, no Fantástico. são
mais um passo maquiavélico
dos criadores do "Planeta

Diário" rumo ao domínio
dos meios de comunicação

de massa de todo o país.
Depois que o especial "Wan-

dergleyson Show"', na TV
Bandeirantes, alcançou su-
cesso absoluto (ou seja: foi
exibido), os cérebros pensan-
tes que compõem o grupo
chegaram à conclusão de que
vai pouca diferença entre um
Planeta e um Globo, e como
num passe de "marketing"

acabaram desembarcando no
Fantástico. O programa ago-
ra dispõe de um tripé humo-
rístico bem plantado: Chico
Anysio mantendo sua linha
de filosofia bem-humorada
do cotidiano, aqui e acolá
com arroubos sentimentais;
João Cléber e suas imitações
de políticos, onde o trabalho
de ator é geralmente supe-
rior ao texto; e Vilmo Faló-

pio aproveitando com intre-

pidez os minutos milionários
concedidos a um tipo de hu-
mor que, alguns anos atrás,
nenhuma TV teria coragem
de bancar. São intervenções
curtas e finas, algo ainda um

pouco longe das arrepiantes
irreverências que fizeram a
fama e a fortuna do "Plane-

ta". mas daqui a pouco eles
chegam lá.

• • •

O programa de Jõ Soares
na TV S mostra mais uma
vez que quanto mais se sai da
Globo mais se gira em torno
dela. Não tem pra onde cor-
rer: é a lei da gravitação
universal. Mesmo ao sair da
Globo é preciso falar nela.
citar seu nome. imitar suas
vinhetas, satirizar seus apre-
sentadores. O espectador
mais apressado pensa que é
uma vingançazinha do humo-
rista; não é, é uma lei da
física; ou da psicologia, se

quiserem. A Globo é para as
outras emissoras uma espécie
de "ídolo rival", alguém para
ser admirado e combatido. A
Globo sofre uma verdadeira
febre de auto-referência. fala
de si própria o tempo inteiro,
e se dá ao luxo de fazer de
conta que as outras não exis-
tem: falar nelas seria quebrar
um encanto. Já as outras sen-
te-se à vontade quando citam
a Globo: faz parte da vida. e
elas não podem fazer de con-
ta (como a Globo finge que-
rer fazer) que 

"só eu sou
real. o resto não existe". Tal-
vez seja a diferença entre
uma criança rica e mimada, e
uma porção de molecotes

que estão indo à luta.
Braulio Tavares

Conversa ao pé do vídeo

Leonel Brizola e Franco Montoro
abriram a temporada de
debates políticos, que deve
animar a programação de 88

Programa 3
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A TV Bandeirantes aposta no jornalismo 
e promete qualidade

para conquistar a credibilidade do público e do anunciante

São Paulo. Março de
1988. Um marco na história
da Rede Bandeirantes de Te-
levisão. Outro marco (e por

que não?) na recente trajetó-
ria do telejornalismo brasi-
leiro. Tudo porque, pela pri-
meira vez, uma emissora ou-

sa criar no interior de sua
estrutura uma outra empresa
autônoma para cuidar das

notícias. O jornalismo já não

é mais um departamento de-

pendente, corno acontece
nas outras emissoras. Na

Bandeirantes, o jornalismo é
agora uma superintendência,
o que significa total autono-
mia quanto à área técnica, de

pessoal e de publicidade.
Mas, ao assumir o seu

novo perfil como essencial- ^
mente jornalístico (3/4 da

programação), a Bandeiran-
tes tem que estar atenta a

uma coisa: o público qualifi-
cado a que visa. formado por
empresários, políticos, inte-
Iectuais. artistas e estudan-
tes. cobrará qualidade. O no-
vo superintendente de jorna-
lismo. Fernando Barbosa Li-
ma, sabe disso. Ele é a cabe-

ça dinâmica que está por trás
dessa reestruturação que
promete colocar no vídeo oi-
to horas diárias de informa-

ção, distribuídas em debates,
entrevistas, prestação de ser-
viço, grandes reportagens
nacionais e internacionais.
Com a larga bagagem na di-
reção da produtora indepen-
dente Intervídeo e com a
visão de quem já coordenou
a implantação de mais de 50

programas novos na TV
Educativa do Rio de Janeiro.
Fernando Barbosa Lima
também sabe de outras còi-

sas. Por exemplo, que 
"na

televisão tudo tem que andar
muito rápido". E. por pensar
assim, não acha nem um

pouco arriscado apostar nu-
ma emissora de perfil jorna-
lístico. "O 

jornalismo dá cre-
dibilidade ao anunciante",
afirma. Com esse argumen-
to. fica suprimido, em parte,
o problema inicial da ausên-
cia de uma grande audiência.
Ele sustenta a sua convicção

lembrando da experiência
americana: 

"A C. N. N.,
uma rede exclusivamente

jornalística, tornou-se em
apenas quatro anos uma das
emissoras de maior rentabili-
dade dos Estados Unidos.''

O superintendente de

jornalismo da Bandeirantes
costuma frisar que 

"a rees-
truturação será mais resulta-
do de um grande prestígio do

que de uma grande audiên-
cia". Mas um dos novos pro-

gramas da Bandeirantes;, o

Canal Livre, diariamente co-

mandado pela jornalista Sil-
via Poppovic a partir das

17h30min, conquistou um ín-
dice de audiência considerá-
vel na sua estréia do dia 14

de março. Apesar das inúme-
ras falhas técnicas, como o
"treme-treme" de imagens e
a falta de energia que durou

mais de 1 minuto, muita gen-
te se ligou principalmente no

final, quando uma acirrada e

nada educada discussão en-

tre o jurista Hélio Bicudo e o

deputado e locutor popular
Afanásio Jazadji sobre a

questão dos justiceiros, fez

com que Poppovic quase per-
desse a compostura ao encer-
rar o programa, admitindo:
"Baixou mesmo o nível.'

"De agora em diante,

quem quiser estar bem infor-

mado terá que se ligar na

Fernando
Barbosa

Lime
(acima]

comanda t

jornalismi
da emissora

que ten

Marüia
Gabriela

como uma
de suas
estrelas

Bandeirantes", garante Fer-

nando Barbosa Lima ao enu-

merar a alentada lista de pro-

gramas jornalísticos: Brasil

Hoje (7h30min), apresenta-
do pelos jornalistas Tamara
Leftel e André de Azevedo;
Bandeira I (8h), por Nei

Gonçalves Dias; Cara a Cara

(terça às 22h30min), coorde-

nado por Marília Gabriela,

que também apresenta o diá-

rio Jornal da Bandeirantes

(20h). E ainda tem o Jornal
dos Segundos (co-produzido
com a Rádio Bandeirantes),
responsável por flashes infor-
mativos durante toda a pro-

gramação, e o Jornal do
Meio (meio-dia), uma discus-
são de pauta com a equipe de

jornalismo, mostrando, ao

vivo, como se faz um jornal.
Até o final do mês, estréia

o Jornal de Vanguarda

(23h30min). Essa que é a

grande vedete da casa conta

com um time de colaborado-
res do peso dos escritores e

jornalistas Antonio Callado e

Fernando de Moraes, do car-
tunista Chico Caruso e (não
chorem) do cineasta Primo
Carbonari como crítico de ci-

nema. Dirigido por Renato
Barbieri e apresentado pela
bela bailarina e coreógrafa
Laia Deheimzelin, o Jornal de

Vanguarda também terá a co-
laboração de uma misteriosa
mulher de Brasília que irá
contar as fofocas mais cabelu-
das do Distrito Federal.

Lina de Albuquerque

4 Programa
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Stein Wrigftl c RSuBenigni sio os Mem mm Scdfe and Cigarrettes, « curta-metmgem de hoje no Shock

Café e bons cigarros

Vale qualquer esforço —

até inaugurar aquela precio-
sa fita de videocassete. A
tevê na tarde de hoje dá
sinais de vida inteligente.
Sintonize a Manchete às 17h
e confira: o programa Shock
vai exibir no quarto bloco,
em primeiríssima mão, o iné-
dito curta-metragem Coffee
and Cigarettes, com legendas
em português. O filme é do
supercultuado diretor ameri-
cano Jim Jarmusch, o mesmo

que com o longa-metragem
Daunbailó saiu do circuito
cinéfilo e caiu de maneira
especial no gosto dos espec-
tadores do grande circuito
carioca. Depois de fazer su-
cesso no Festival de Berlim
do ano passado, Coffee foi
trazido ao Brasil pelo italia-
no Uberto Molo, da distri-
buidora Skylight, e até hoje
só foi exibido durante a Mos-
tra Internacional de Cinema
de São Paulo. Praticamente
não tem chances de chegar

preendente, deixa o especta-
dor meio com cara de pateta,
como a dos personagens. A

platéia não escapa de ser par-
te daquele jogo surreal.

A câmera de Jim Jar-
musch tem momentos de

grande plasticidade e. mais
uma vez. o comediante Ro-
berto Benigni dá um show de
interpretação. Coffee and Ci~

garettes é um filme descom-

plicado. com produção bara-
térrima — os créditos reve-
Iam que é mais um trabalho
de "tchurma". com a colabo-
ração de parentes e amigos.

Isso. na mão de um bom
alquimista já dá jogo. Jim
Jarmusch é um desses: mos-
tra que café e cigarros podem
ser mais do que uma mistura
estimulante e perigosa. Ele
cria. em precisos seis minu-
tos, uma pequena jóia do
nonsense.

Helena Carone

Programa 5

A Manchete passa hoje uma

pequena obra-prima de Jim Jarmusch

Sleven Wright e Roberto Benigni são os únicos atores de Corte and Cigarret.es, o curta-metragem de hoje no Shock

tes, realizado no final de 86,
Jarmusch volta a trabalhar
com o italiano Roberto Be-
nigni (o ator que rouba a
cena em Daunbailó); apre-
senta o comediante america-
no Steven Wright; torna a
explorar as possibilidades do

preto-e-branco e reforça sua
fascinação por tipos estra-
nhos. Na história, a bebida e
o fumo são pano de fundo

para o encontro entre Bob

(Benigni) e Steven (Wright)
— dois desconhecidos até en-
tão — numa mesa de um
botequim pé sujo. Um fala. o
outro não entende, e vice-
versa. Nem conta aí o fato de
um deles emitir um inglês
macarrônico. O papo é mes-
mo um despropósito (contém
perguntas do tipo "você co-
nhece minha mãe?")- Eles
têm o olhar vazio, fumam
desmedidamente e sorvem
café frio das várias chícaras
espalhadas sobre a mesa. A
despedida dos dois é sur-

aos cinemas, já que os exibi-
dores só programa os curtas
brasileiros porque são obri-

gados por lei. O Shock de
hoje é uma oportunidade
única.

Em Coffee and Cigaret-

Jim Jarmusch, o autor
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6 Programa

Inflação

em 54

minutos

A TVE inaugura um no-
vo espaço jornalístico em sua

programação, colocando no
ar amanhã, às 23h20min, o

programa 1988-54 Minutos.
Incrementando essa área, a
emissora apresentará neste
horário entrevistas com gen-
te famosa e polêmica, tendo
eadu semana um convidado.
Ele será entrevistado por um

grupo de pessoas conhecidas,
com a mediação de Dulce
Monteiro. Amanhã ó a vez
do senador Roberto Cam-

pos, que analisa o quadro
político do país, comenta de-
cisões da Assembléia Nacio-
nal Constituinte e sugere so-
luções. Não deixa também
de falar da inflação, defen-
dendo um corte no déficit

público, através da diminui-

ção de gastos. Lembrando
um pouco o programa Advo-

gado do Diabo, da mesma
emissora, Roberto responde
a perguntas do ator Jorge
Dória e dos jornalistas Paulo
Branco e Nahum Sirotsky.
Antecipando um pouco mais
a entrevista, o senador faz,
ainda, comentários sobre fi-

guras públicas.

Nelson Piquet vai aparecer em Carmem ao lado de José Wilker

Há algum tempo seria di-
fícil imaginar Nélson Piquet
dando uma de ator de televi-
são. Mas a autora Glória Pc-
rez, da novela Carmem, tor-
nou esse fato uma realidade.
No capítulo 140, que vai ao
ar amanhã, às 21h30min, pe-
la TV Manchete, o tricam-

peão de Fórmula 1 empresta
seu carisma a algumas cenas,

gravadàs no Autódromo de
Jacarepaguá. Ele aparece ao
lado do personagem Camilo
Prata (José Wilker), também

piloto de fórmula 1, trocando
idéias a respeito da carreira e

projetos de cada um. Segun-
do a autora, "a entrada de
Nelson deu muita movimen-
tação à novela, que ganhou
mais veracidade". Amanhã
será a primeira aparição de
Piquet, mas outras cenas es-
tão reservadas para os próxi-
mos capítulos.

A TVS mostra na quarta-feira como foi feito Império do Sol, a superprodução de Spielberg

O filme Império do Sol,
de Spielberg, só estréia nos
cinemas do Rio dia 31 de
março, mas quem assistir ao
especial que a TVS apresenta
na quarta-feira, às 21h30min,

poderá ficar por dentro de
como foram feitos os cená-
rios, truques, reproduções e
efeitos especiais utilizados
nesta grande produção nor-
te-americana. Com uma hora
de duração, o programa se

propõe a mostrar detalhe por
detalhe da filmagem, feita na
República Popular da China.
Só para antecipar, a cidade
de Xangai, palco da história,
ficou literalmente parada por
40 anos e foi reconstruída

para que as tomadas aéreas
saíssem idênticas às antigas
fotos. Acompanhe atenta-
mente as cenas consideradas
difíceis pelo cineasta e veja
com outros olhos o filme no

cinema. Ele fala de uma fa-
mília inglesa que foge da
China durante a II Guerra
Mundial, mas tem seu filho

prisioneiro de um campo ja-

ponês em Lunghua. Tem
emoção, agressão e fatos im-

portantes que só mesmo as-

sistindo ao filme se entende.
Mas quem não gosta de saber

das novidades antes do lan-

çamento?

Piquet na pista 
de Carmem

A China segundo Spielberg

Roberto Campos na TVE
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ALTAMIRO CARRILHO, CHIQUINHO

DO ACORDEON, HELIO DELMIRO,

JOAO CARLOS ASSIS BRASIL, JOAO
DONATO, LUIZ ECA, MAURICIO

EINHORN, MAURO SENISE,

NIVALDO ORNELAS, PAULO

MOURA, RAFAEL RABELLO, RAUL

£>E BARROS, RILDO HORA.
ROSINHA DE

VALENCA,^ 
sebastiao

TAPAJOS.
TONINHO HORTA, TURIBIO

SANTOS, WAGNER TISO E
ZIMBO TRIO.

Apresentado pela dupla Vera Fischer

Direcao Geral: Ney Murce

Roteiro: Luiz Carlos Miele e Xey

^H. Producao Executiva: Gilda Horta
Produgao Artistica: Giselle

H

Considerado pela crítica como
um dos 10 melhores
espetáculos de 87,
o II Concerto Brahma Extra traz

novamente ao palco do Teatro
Municipal, em apresentação
única, para homenagear os
maiores nomes da MPB:

ALTAMIRO CARRILHO, CHIQUINHO
DO ACORDEÔN, HÉLIO DELMIRO,

JOÃO CARLOS ASSIS BRASIL, JOÃO

DONATO, LUIZ EÇA, MAURÍCIO
EINHORN, MAURO SENISE,
NIVALDO ORNELAS, PAULO

MOURA. RAFAEL RABELLO, RAUL

DE BARROS, RILDO HORA.
ROSINHA DE

VALENÇA,
SEBASTIAO

TAPAJÓS,
TONINHO HORTA, TURÍBIO

SANTOS, WAGNER TISO E
ZIMBO TRIO.

Apresentado pela dupla Vera Fischer
e NunoLeal Maia, o Concerto
contará com as participações

especiais de Braguinha, MPB 4 e
Quarteto em Cy.

Direção Geral: Ney Murce
Direção Musical: Wagner Tiso

Roteiro: Luiz Carlos Miele e Ney
Murce

Coordenação: Celso Murce
Produção Executiva: Gilda Horta

Produção Artística: Giselle
Gondoni

21 de março às 20; 30 h Teatro Municipal do Rio d^Janeiro

APOIO:

CENTRO CULTURAL
CÂNDIDO MENDES

FINARJ
TEATRO MUNICIPAIS DO
RIO DE JANEIRO
MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

ASSESSOR|| DE IMPRENSA:
SÉRGIO ZOBARAN

APOIO ESPECIAL:

<2$gr>

REALIZAÇÃO:

P»,
mercado promoções

APOIO DE DIVULGAÇÃO:

GÍOBORM

92,5

BRAHMA

PATROCÍNIO:
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FALA

ORATÓRIA

IMPROVISO

INIBIÇÃO

CULTURA GERAL

NOVIDADE NO RIO

I DEPILAÇÃO NATURAL A

I CENTRO DE DEPILAÇÃO COPAC^g^N^J
I CENTRO DE DEPILAÇÃO CpP*CABAM. I
¦ CENTRO DE DEPILAC£e<OPAÇ>f^A I
I CENTRO DE DER^ÇÃO CQgéC^/ANA I
I CENTRO DE^díPl LAÇAO^OPACABANA I
I CENTRO Dt OtPILAGWD COPACABANA I
I CENTRO/DE /DEPILAÇÃO COPACABANA I
I CENTRO) DE/DEPIIA£ÃO COPACABANA I
I CENTBO DE DEPILAÇÃO COPACABANA I
I CEN/KO ZE DEPILAÇÃO COPACABANA I

I A/ 3oo11063 s/207 ou Djalma Ulrich, 110 s/2071
I / / Tel: 521-0570 I

| ÊO FIM DA^H

UNHDMH

I desumidificadorHM
I DE AR

A maneira econô-^^^^^^J
mica e eficaz de

I proteger
I biente contra
I umidade. 3 x 19.188,00 «

(021) 222-7911 - 242-6871j

Pia

[Consultas e Cursos
i «#»., ] crianças e Adultos
Prof. Simon Waintraub i Executivos e Empresas

I (021) 236-5223, 256-1644 e 236-5185
Adquira as 6 FITAS_K-7 com apostilas,
exercícios de: DICÇÃO, IMPOSTAÇAO e
ORATÓRIA, valor CzS 10.000,00

BH, DF, SP, GO,

Fraldas esterilizadas e
hermeticamente.
entregues pontualmente
em casa, com muito
mais economia.

Pipi-fraldas
serviços para bebês

Tel.: 238-4256 Tel. de Apoio: 551-58581
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filmes de hoje V B

Rapaz de sorte

esse Oliver

SHOW, AMOR E DINHEIRO
TV Manchete — llh30min

(Happy go lovely) de Bruce Hurnberstone.

Com David Niven, Vera-Ellen, César Ro-

mero. EUA, 1951.
Musical com o qual a Manchete se torna

uma séria concorrente da TVS e da TV

Corcovado para o troféu de "reprise do

ano". Cor (87min).

OS TRAPALHÕES NA SERRA PELADA

TV Globo — 18hl0min
De J.B. Tanko. Com Os Trapalhões, Gra-

cindo Júnior, Louise Cardoso, Ana Maria

Magalhães, Eduardo Conde. Brasil, 1983.

Comédia. Os Trapalhões chegam a Serra

Pelada onde contrabandista (Conde) escra-

viza os garimpeiros. Eles se juntam a um

rapaz (Júnior) que quer saber quem matou

seu pai. Cor (85min).

CORRIDA INSÓLITA
TV Bandeirantes — 20h

(The last chase) de Martyn Burks. Com

Lee Majors, Burgess Meredith, Chris Ma-

kepeace. EUA, 1981.

Ficção futurista. Não há mais gasolina.
Todos os carros são recolhidos. Corredor

(Majors) não se conforma de se separar de

seu Porsche e, no Metrô, faz uma viagem

no tempo para um futuro onde, novamen-
te, os carros voltam a correr. Cor

(lOlmin). Inédito na TV.

A HISTÓRIA DE OLIVER

TV Globo — 23h45min

(OHver's story) de John Korty. Com Ryan
0'Neal, Candice Bergen, Nicola Pagett.
EUA, 1978.

Dramalhão, que continua a saga romântica
de Love Story. Depois que sua esposa
morre de leucemia, Oliver Barrett

(0'Neal) entra em profunda depressão,
mas é consolado pela bela herdeira (Ber-
gen) de uma cadeia de magazines. Rapaz
de sorte, esse aí. Cor (89min).

Fraldas1

DESCARTE ESTE PROBLEMAI

Como já disse alguém,
nada como um dia depois
do outro, com uma noite no

meio. Pelo menos para sor-

tudos como Oliver Barrett,
aquele jovem milionário

que, domingo passado, lar-

gou tudo para viver com

uma bibliotecária, bela e

pobretona, em Love Story.
É verdade que a menina
morreu no fim do filme e o
rapaz ficou em profunda e

justificada depressão. Mas,

como não há nada como

um filme depois do outro,
com muita bilheteria no

meio, reencontramos o ra-

paz, viúvo e deprimido, em

A História de Oliver (Canal
4, 23h45min).

Mas onde está o "sortu-

do"? É que, para consolá-
lo, os roteiristas e produto-
res escalaram nada menos
do que Candice Bergen, no

papel de uma mulher bela,
•jovem e, sim, muito rica:

herdeira de uma cadeia de

magazines. Mesmo assim,
Oliver não se sente atraído

por ela, e prefere continuar
na fossa. Lógico: se assim
não fosse, não haveria ra-

zão para o filme e para as

boas somas de dinheiro re-
colhidas nas bilheterias de
cinema, mundo afora. Tu-
do se sabe e tudo é previsí-
vel no filme. Alguém tem
dúvida de que o rapaz vai
acabar deixando-se balan-

çar pelo charme da moçoi-

la? Afinal, é Candice Ber-

gen! Mas, para quem acha

que não há nada como um
dia depois do outro, não há
nada como uma lágrima de-

pois da outra. Divirtam-se.

Paulo A. Fortes

Candice Bergen e
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TV • MANHÃ

6:50 4 SANTA MISSA EM SEU
LAR

7:00 7 O GORDO E O MAGRO
7:30 7 A CONQUISTA DA TERRA
7:40 4 PEQUENAS EMPRESAS,

GRANDES NEGÓCIOS
7:45 11 PATATI, PATATÁ — Educa-

tivo
8:00 6 PROGRAMAÇÃO EDUCA-

TIVA
7 ANUNCIAMOS JESUS

11 ARK II — Seriado
8:15 4 GLOBO RURAL — Informa-

tivo
8:30 7 SELEÇÕES PORTUGUESAS

11 BOOMER: — Seriado
9:00 6 VERSO E REVERSO, EDU-

CANDO O EDUCADOR —
Informativo

9 COMUNIDADE NA TV —
Programa da Federação Is-
raelita do Estado do Rio de
Janeiro

11 SHAZAN — Seriado
9:20 4 SOM BRASIL
9:30 6 HOMENS E LIVROS — In-

formativo apresentado por
Glória Alvarez

7 JORNAL HABITAÇÃO
11 ELO PERDIDO — Seriado

10:00 6 MANCHETE RURAL — In-
formativo

7 SHOW DO ESPORTE
9 POSSO CRER NO AMANHÃ

11 AS AVENTURAS DE B.J. —
Seriado

10:15 2 PALAVRA DE VIDA — Reli-
gioso

10:25 4 A PALAVRA É SUA —
Entrevistas com a comu-
nidade

10:55 4 GARFIELD — Desenho.
Neste episódio, Garfield na
cidade

11:00 2 TELECURSO 2o GRAL —
Aula de história e recapitula-
çáo semanal

6 DOMINGO NO CINEMA —
Filme: Show, amor e dinheiro

9 PAPO DE ARQUIBANCADA
— Esportivo

11 SUPER-HERÓI AMERICA-
NO — Seriado

11:25 4 DISNEYLÃNDIA — Seriado.
Neste episódio: Donald e a
roda

TV •TARDE 

12:00 7 SHOW DO ESPORTE
9 CISCO KID — Seriado

11 CINEDISNEY
12:30 2 FUTEBOL

4 COMANDOS EM AÇAO
— Seriado. Episódio: As gar-
ras do cobra

13:00 4 TRANSFORMERS — Seria-
do. Episódio: Auto-bot

f, ESPORTE E AÇÃO
9 FÉRIAS NO ACAMPA-

MENTO — Documentário
11 SILVIO SANTOS — Pro-
grama de auditório

13:35 4 ALF, O F.... TEIMOSO -
Seriado. Episódio: Uma nova
filosofia

14:00 2 STADIUM — Imagens do es-
porte amador no mundo

6 FM TV
9 CISCO KID — Seriado -

14:05 4 O PEQUENO MESTRE —
Seriado. Episódio: Leia nas
entrelinhas

14:35 4 MÃGNUM — Seriado.
15:00 2 SESSÃO ESPECIAL — Fil-

me: O caminho de volta
6 TAÇA BRASIL — Fu-

tebol
11 RIO TURISMO

15:30 4 A ÒATA E O RATO — Se-
riado

16:20 4 PROFISSÃO: PERIGO —
Seriado

17:00 2 JACQUES COUSTEAU —
Documentário. Tema: Nofim
do mundo

6 SHOCK — Programa de
variedades.

17:15 4 CURTO CIRCUITO — Seria-
do. Episódio: Advinhe, o que
vem para jantar?

TV • NOITE 

18:00 2 ARTE DE VER, ARTE DE
OUVIR — Educativo sobre
artes plásticas e música

6 DOMINGO DE GRAÇA —
Humorístico

18:10 4 OS TRAPALHÕES — Exibi-
ção do filme: Os trapalhões na
Serra Pelada

18:30 9 TV TOTAL
19:00 2 JORNAL DE DOMINGO —

Noticiário com variedades
6 ESPECIAL DAVID BOWIE

— Musical
20:00 2 CINEMA DE DOMINGO —

Filme: O refém
4 FANTÁSTICO. O SHOW DA

VIDA — Programa de varie-
dades
PROGRAMA DE DOMIN-

GO — Programa de variedades
CINEMAX — Filme: A corri-
da insólita

9 FÉRIAS NO ACAMPAMEN-
TO — Documentário

20:30 9 CACHORRO LOBO — Se-
riado

21:30 9 CAMISA NOVE — Debate
esportivo

22:00 2 ESPORTE VISÃO
TOQUE DE BOLA

7 INVESTIGAÇÃO NA-
CIONAL — Jornalístico apre-
stntado por Sérgio Motta
Melo

11 SESSÃO DAS DEZ — Filme a
ser programado

22:05 4 ESPORTE ESPETACULAR
23:00 6 DEBATE EM MANCHETE

CRÍTICA E AUTOCRÍTICA
23:10 4 OS INTOCÃVEIS — Seria-

do. Episódio: Vincent, o cão
danado

23:50 7 BOX INTERNACIONAL —
Transmissão ao vivo da luta
entre Mikc Tyson e Tony
Tubbs. ao vivo, do Japão

00:00 9 RIO TURISMO
11 REPRISE DA SESSÃO DAS

DEZ
00:05 4 DOMINGO MAIOR — Fil-

me: A história de Oliver

Mike Tyson põe o

dieu (Laskine. Orq. Paillard — 20:36):
Gloria. RV 589. de Vivaldi (Guest —
29:27): Sacro monte e zapateado. de
Turina (Larrocha — 5:55); Abertura e
Suítes do primeiro e do segundo ato do
ballet Quebra-Nozes. de Tchaikowsky
(Orq. Filadélfia. Ormandy — 49:19):
Concerto em Si bemol maior. op. 7 n° 3.
de Haendel (Preston. English Concert.
Pinnock — 14:40): Variações sobre um
tema de Mozart. op. 9. de Fernando Sor
(Bream — 8:46): Prelúdio do primeiro
ato da ópera Os mestres cantores, de
Wagner (Fil. Berlim. Tennstedt —
10:08).
20h — CDs a raio laser: Concerto grosso
em Ré maior, dc StoeizeI (M. André,
Ens. Orch. Paris. Vallez—11:53); Pre-
lúdios e fugas n°s. 15 a 18 do segundo
volume para o Cravo bem temperado, dc
Bach (Guida — 25:57): Suíte appala-

(Bandeirantes)
m

RÁDIQJB AM 940 KHz

JBI — JORNAL DO BRASIL informa:
às 7h30min. 12h30min. 18h30min.
0h30min.
Repórter JB — Informativo às horas
certas.
Música da Nova Era. As 21h. Criação e
apresentação de Mirna Grzich.
Arte Final: Jazz — As 22h. Produção de
Jota Carlos e Celio Alzer. Apresentação
de Maurício Figueiredo. Destaques de
hoje: Charlie Parker. Cama de Gato.
Arthur Blythe. Stan Getz.

FM ESTEREO — 99,7 MHz

[()[, CDs a raio laser: Sonata em Dó
maior, para oito trompetes. de Biber
(N.Y. Trumpet Ens. — 5:41): Sonatas
em sol dórico e em sol menor, dc Albero
(Genoveva Gálvez — 6:40); El salón
méxico, de Aaron Copland (OS Detroit,
Dorati — 10:29); Concerto em Dó
maior, para harpa e orquestra, de Boiei-

chian spring. de Aaron Copland (OS
Atlanta. Lane — 22:19): Interlúdio n° 3
e Sonata n° 9. para piano preparado, de
John Cage (Takahashi — 7:13): Concer-
to n° 5. em Lá maior, para violino e
orquestra, K 219. de Mozart (Periman.
Fil. Viena. Levine — 29:12): Suíte pour
le piano: Prelúdio, sarabanda e toccata.
de Debussy (Zoltan Kocsis — 12:13):
Concertino em Mi bemol maior, para
clarinete e orquestra, op.26. de Weber
(Sabine Meyer. OC Dresde. Blomstedt
— 9:08): Dois balletti a 5 vozes, para
cantar, dançar e tocar: II martelato e
L'accesso. e Concerto di pastore a oito.
de Gastoldi (Niederaltaich Scholar. Ru-
hland — 8:17): Sinfonia em Sol maior.
Wq 182 — Hamburgo n° 1. de Carl
Philipp Emanuel Bach (OC Franz Liszt.
Rolla — 11:10). Quarteto em Fã maior,
de Ravel (Sequoia — 28:40).

EMAGRECIMENTO

GARANTIDO

SEM FOME E SEM GINÁSTICA

(OU DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO)
Em pouco tempo você consegue

o que sempre sonhou
Eliminar gorduras localizadas e

ou generalizadas
Enrigeçer os tecidos flácidos
Descobrir como não voltar a

engordar
Limpeza de pele profunda

PARA HOMENS E MULHERES
HORÁRIO DAS 08 ÀS 20 HS.

A TEND1MENTO E\I TODOS OS BAIRROS

Rua Francisco Sás 23 Grupo 507-Copacabana

Tel : 521-4472
entrevistas sem compromisso

*****

Pronto Estéti
A chance que seu corpo merece

Programa 9
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,Va pele de Rocky III, StaMone oMca (*5n<to no 4) B«rt Lancaster e Claudia Ordinate em O Leopardo (sexla no 4)

[MA 
CANAL/H FILMES SINOPSE 

. „ UM ESTRANHO CASAL (The odd Couple) EUA, 1968, cor, 105'. Comddia. Joraalista abandonado pela mulher vai viver com
seg 21 4 • 14:20 De Gene Sacks. Cora Jack Lemmon, Walter Matthau. amigo, jogador e desorganizado. 

4 »+ 1A ROCKY III (Rocky III) EUA, 1982, cor, 98'. De e com Sylvester Drama. Deprimido, Rocky recebe ajuda da mulher e de
4 * 21:30 Stallone, e mais Carl Weathers, Talia Shire. treinador para reconquistar seu tftulo de campeao.

n -»i -an NO DOMfNIO DA VIOLfeNCIA (Rampage of Evil) Itai, cor de Western-spaghetti. Bandido assalta enviado da Santa S6 e se
9 ' 21:30 Guid0 Malatesta, com Mario Petri, Wandisa Guida. apossa de valioso tesouro do Vaticano.

, MEU IRMAO MEU SANGUE (Brotherly Love) EUA, 1985, cor, Drama. Arquiteto 6 acusado de crimes cometidos por seu irmao
6 * 22:30 De jeff Blekner. Com Judd Hirsch e Judd Hirsch. ggmeo, um psicopata. Feito para a TV.

4 ft.K PAVOR NOS BASTIDORES (Stage Fright) Ingl, 1950, p.b. 109' De Suspense. Rapaz 6 acusado de matar marido de sua amante.
4 * 0.15 Alfred Hitchcock. Com Jane Wyman, Marlene Dietrich. Legendado.  _____

HOTEL DE LUA-DE-MEL (Honeymoon Hotel) EUA, 1964, cor, Com6dia. Rapaz convida amigo para fim de semana no Caribe
ter 22 4 • 14:20 89. De Henry Levin. Com Robert Goulet, Nancy Kwan. sem saber que o hotel s6 aceita rerfm-casados.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAN FRANCISCO. EUA, A?ao. Quadrilha sequestra aviao e exige 3 milhfies de d61ares
9 * 21.30 cor, de John Llewellyn Moxey. Com Van Johnson, Tab Hunter. de resgate.

OUCA O SEU CORACAO (Listen to Your Heart) EUA, cor. De Melodrama. Moga que s6 quer saber de amizade colorida se
6 • 22:30 Don Taylor. Com Kate Jackson, Tim Matheson. apaixona por rapaz que quer relagao mats s6na.

O REAL CACADOR DO SOL (The Royal Hunt of the Sun) EUA, Hist6rico. General Pizarro enfrenta Rei Atahualpa, quando
4 ' 0:15 1969( cq^ us'. De Irwing Lerner. Com Robert Shaw. deseja conquistar o Peru dos incas.

. VIAGEM FANTASTICA (Fantastic Voyage) EUA, 1966, cor, 100". Ficgao cientffica. Mddicos sao miniaturizados e viajam no corpo
qua 23 4 • 14:20 De Richard Fleisher. Com Stephen Boyd, Raquel Welch. de cientista a quem irao operar.

.in TRILHA SANGRENTA (Cry Bloody Apache) EUA, cor. De Jack Western. Bandidos massacram famflia apache. Unico sobrevi-
9 * 21:30 Starrett. Com Joel McCrea, Jody McCrea, Marie Cahua. vente parte no encal;o do bando, para se vingar.

, „ „ DIFlCIL DECISAO (Drop out Father) EUA, cor. De Don Taylor. Drama. Homem bem-sucedido mas infeliz le Guerra e Paz e
* 22:30 Com Dick Van Dyke, Ed McCall. resolve levar uma vida mais simples. Feito para a TV.

A. 1C A EMBRIAGUEZ DO SUCESSO (Sweet Smell of Sucess) EUA, Drama. Jornalista influente acaba com o namoro entre sua irma
4 0:15 1957) 

p b., De Alex Mackendrick. Com Burt Lancaster. e um desconhecido musico de jazz.

1 .AA 0 SUBORNO (The Washington Affair) EUA, 1977, cor, 84'. De Drama. EmpresSrio corrupto chantageia burocrata adiiltero,
1:00 Victor Stoloff. Com Barry Sullivan, Carol Linley. para ganhar uma concorrdncia do governo.

Burt Lancaster e Claudia Cardinale em O Leopardo (sexta no 4)
Na pele de Rocky III, Stallone ataca (segunda no 4)

SINOPSEFILMESDIA CANAL/H

see 21 4 • 14:20
Comédia. Jornalista abandonado pela mulher vai viver com
amigo, jogador e desorganizado.UM ESTRANHO CASAL (The odd Coupie) EUA, 1968, cor, 105'

De Gene Sacks. Com Jack Lemmon, Walter Matthau.

Drama. Deprimido, Rocky recebe ajuda da mulher e de
treinador para reconquistar seu título de campeão.

Western-spaghetti. Bandido assalta enviado da Santa Sé e se
apossa de valioso tesouro do Vaticano.

Drama. Arquiteto é acusado de crimes cometidos por seu irmão
gêmeo, um psicopata. Feito para a TV.

ROCKY III (Rocky III) EUA, 1982, cor, 98'. De e com Sylvester
Stallone, e mais Carl Weathers, Talia Shire.

NO DOMÍNIO DA VIOLÊNCIA (Rampage of Evil) Ital, cor de
Guido Malatesta, com Mario Petri, Wandisa Guida.

MEU IRMÃO, MEU SANGUE (Brotherly Love) EUA, 1985, cor,
96'. De Jeff Blekner. Com Judd Hirsch e Judd Hirsch.

Suspense. Rapaz é acusado de matar marido de sua amante
Legendado.

PAVOR NOS BASTIDORES (Stage Fright) Ingl, 1950, p.b. 109' De
Alfred Hitchcock. Com Jane Wyman, Marlene Dietrich.

Comédia. Rapaz convida amigo para fim de semana no Caribe
sem saber que o hotel só aceita recém-casados.

Ação. Quadrilha seqüestra avião e exige 3 milhões de dólares
de resgate.

Melodrama. Moça que só quer saber de amizade colorida se
apaixona por rapaz que quer relação mais séria.

Histórico. General Pizarro enfrenta Rei Atahualpa, quando
deseja conquistar o Peru dos incas.

HOTEL DE LUA-DE-MEL (Honeymoon Hotel) EUA, 1964, cor,
89'. De Henry Levin. Com Robert Goulet, Nancy Kwan.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SAN FRANCISCO. EUA,
cor, de John Llewellyn Moxey. Com Van Johnson, Tab Hunter.

OUÇA O SEU CORAÇÃO (Listen to Your Heart) EUA, cor. De
Don Taylor. Com Kate Jackson, Tim Matheson.

O REAL CAÇADOR DO SOL (The Royal Hunt of the Sun) EUA
1969, cor, 118'. De Irwing Lerner. Com Robert Shaw.

Ficção científica. Médicos são miniaturizados e viajam no corpo
de cientista a quem irão operar.

VIAGEM FANTÁSTICA (Fantastic Voyage) EUA, 1966, cor, 100'
De Richard Fleisher. Com Stephen Boyd, Raquel Welch.

Western. Bandidos massacram família apache. Único sobrevi-
vente parte no encalço do bando, para se vingar.

Drama. Homem bem-sucedido mas infeliz lê Guerra e Paz e
resolve levar uma vida mais simples. Feito para a TV.

Drama. Jornalista influente acaba com o namoro entre sua irmã
e um desconhecido músico de jazz.

TRILHA SANGRENTA (Cry Bloody Apache) EUA, cor. De Jack
Starrett. Com Joel McCrea, Jody McCrea, Marie Cahua.

DIFÍCIL DECISÃO (Drop out Father) EUA, cor. De Don Taylor.
Com Dick Van Dyke, Ed McCall.

A EMBRIAGUEZ DO SUCESSO (Sweet Smell of Sucess) EUA,
1957, p.b., 96'. De Alex Mackendrick. Com Burt Lancaster.

O SUBORNO (The Washington Affair) EUA, 1977, cor, 84'. De
Victor Stoloff. Com Barry Sullivan, Carol Linley.

Drama. Empresário corrupto chantageia burocrata adúltero
para ganhar uma concorrência do governo.

qui 24 4

9

6

14:20

21:30

22:30

UM ANJO NO MEU BOLSO (Angel in my Pocket) EUA; 1969, cor,
105'. De Alan Rafkin. com Andy Griffith.

O DELÍRIO DE UM SÁBIO (Dr. Cyclops) EUA, cor, de Ernest
Schloedsack. Com Albert Dekker, Thomas Coley.

DOIS AMIGOS E UM AMOR (Threesome) EUA, cor, 96'. De Lou
Antonio. Com Deborah Raffin, Joel Higgens, Steohen Collyns.

Drama. Numa pequena cidade, novo pastor tenta apaziguar
dois grupos de jovens rivais.

Terror. Cientista maluco miniaturiza seus amigos e os deixa a
mercê de uma selva gigante.
Drama. Rapaz se apaixona pela ex-namorada do amigo, que
anos antes havia sido sua amante. Feito para a TV.

4- 0:15 MELVIN E HOWARD (Melvin and Howard) EUA, 1980, cor, 95'.
De Jonathan Demme. Com Jason Robards, Paul Le Mat.

Fábula. Quando recebe grande herança, rapaz acredita que
aquele velho a quem ele deu carona era Howard Hugues.

10 Programa
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DIA CANAL/H FILMES

sex 25 4 • 14:20

9 • 21:30

6 • 22:30

4- 0:15

6- 0:30

7- 1:00

4- 2:00

sab 26 4 * 13:25

5 • 15:00

4 • 21:30

4 • 23:30

6- 0:30

4- 1:30

4- 3:30

4- 5:00

NO PARAÍSO DO HAVAl (Paradise-Hawaian Style) EUA, 1965,
cor, 91'. De Michael Moore. Com.Elvis Presley.

LUA PEQUENA E JUD MACGRAW (Little Moon and Jud
McGraw) EUA, cor. De Bemard Gerard. Com James Caan, Aldo
Ray.

FILHOS TROCADOS (He's not Your Son) EUA, cor. De Don
Taylor. Com Ken Howard, Donna Mills, John James.

SINOPSE

Comédia. Piloto de helicóptero no Havaí namora todas as gatas
que lhe passam pela frente.

Western. Homem é preso por crime que não cometeu, e pane
em busca dos verdadeiros criminosos.

Drama. Dois casais vivem nove meses com filhos trocados, até

que uma criança precisa ser operada. Feito para TV.

O LEOPARDO (II Gattopardo) Ital, 1963, cor, 161'. De Luchino
Visconti. Com Burt Lancaster, Claudia Cardinale.

Drama. Itáüa, século 19. Príncipe decadente arranja o casamen-
to do sobrinho com filha de fazendeiro.

OS QUATRO CAVALEIROS DO APOCALIPSE. EUA, 1962, cor,
153'. De Vincente Minnelli. Com Glenn Ford, Ingrid Thulin.

O HOMEM NA CAIXA DE VIDRO (The Man in the Glass Booth)
EUA, 1974, cor, 116'. De Arthur Hilier. Com Maxmilian Schell.

OS DOZE CONDENADOS (The Dirty Dozen) EUA, 1967, cor,
149'. De Robert Aldrich. Com Lee Marvin, Ernest Borgnine.

A LEI DO BRAVO (White Feather) EUA, 1955, cor, 102'. De
Robert Webb. Com Robert Wagner, John Laud, Debra Paget.

O ATAQUE DOS MIL AVIÕES (The 1000 Plane Rald) EUA, 1969,
cor, de Boris Segai. Com Christopher Oeorge, J.D. Cannon.

Drama. A 2* Guerra coloca em lados opostos membros da
mesma família, de origem alemã, que vivia na Areentina.

Drama. Empresário poderoso é, na verdade, um sádico crimi-
noso de guerra nazista.

Guerra.. Doze bandidos americanos serão anistiados se
cumprirem perigosa missão nas linhas alemãs.

Western. Oficial fica amigo de índios e se apaixona por bela
nativa de tribo que irá para uma reserva.

Guerra. Pilotos aliados bombardeiam fábrica alemã de rnuni
ções, quase ao final da 21 Guerra.

SOU OU NÃO SOU (Tox Be or not to Be) EUA. 1983, cor, de Mel
Brooks. Com Mel Brooks, Anne Bancroft.

Comédia. Companhia de teatro polonesa acaba fazendo missão
secreta contra nazistas, durante a 2' Guerra.

JULIA (Julia) EUA, 1977, cor, de Fred Zinnemann. Com Jane
Fonda, Vuncssa Redgrave, Jason Robards. Meryl Streep.

Drama. A amizade entre a escritora Lillian Hellman e Juüa
que vai para a Europa lutar contra os nazistas.

MARY. POLICIAL E MÁE (Muggable Mary, Street Cop) EUA,
1982, cor, de Sandor Stern. Com Karen Valentina, John Getz.

AMEAÇA NO SUPERSÔNICO (Death Flig ht) EUA. 1977, cor,
97'. De David Lowell Rich. Com Peter Graves, Lorne Greene.

CASEI-ME COM UM MODELO (I Married a Centerfoid) EUA,
1984, cor, 95'. De Peter Warner. Com Teri Copley, Thimoty Daly.

NA FÚRIA DE UMA SENTENÇA (The Day of the Badman) EUA
1958, cor, 81'. De Barry Keller. Com Fred McMurray.

Drama. Mulher desempregada vira policial, e enfrenta perigo
sas missões na nova profissão. Som estéreo.

Pânico. Empregado desgostoso sabota o primeiro vôo de um
supersônico americano.

Romance. Engenheiro se apaixona por foto de uma modelo e
resolve conhecê-la pessoalmente. Feito para a TV.

Western. Juiz condena assassino à morte, mas para isto tem que
enfrentar os quatro irmãos dele, e toda a cidade.

Esta é uma seleção dos melhores filmes entre os programa para esta semana pelas emissoras de

TV. Acompanhe a programação, diariamente pelo caderno B.
Recomendações

Programa 11
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GRUPO SEVER1ANO ribeiro

LOST-BOYS

OS GAROTOS PERDIDOS
Um filme de

De dia dorme. A noite é uma festa.

.Não fica velho. Nunca morre,
er vampiro é um barato!

Campeões de Bilheteria:

1. Os Fantasmas Trapalhões (Art-Fashion Mall 1). Público: 681

mil 644 espectadores. Renda: CZ$ 107 milhões 405 mil 650 na

décima-terceira semana.
2. Nascido para Matar (Lido-1). Público: 409 mil 543 espectado-
res. Renda: CZS 49 milhões 502 mil 993 na oitava semana.
3. Banana Split (Coper-Tijuca). Público: 356 mil 424 espectado-
res. Renda: CZS 50 milhões 847 mil 330 na quarta semana.
4. Atração Fatal (Palácio-2, Tijuca-Palace-1, Olaria e outros).
Público: 335 mil 651 espectadores. Renda: CZS 46 milhões 333
mil 290 na décima-segunda semana.
5. Tocaia (Leblon-2, Tijuca-Palace-2 e Lido-2). Público: 135 mil
534 espectadores. Renda: CZS 21 milhões 234 mil 260 na quarta
semana.
Fontes: Fox, Columbia, Art-Filmes, Warner. Embrafilme, UIP e Condor

O Baiano
conta as avhn»»«
e desventuras de
um paraibano na
capital paulista

Charlie Sheen e Michael Douglas revelam falcatruas da bolsa de valores, em Wall Street

Lançamentos

WALL STREET/PODER E COBIÇA
(Wall Street), de Oliver Stone. Com Mi-
chael Douglas, Charlie Sheen, Daryl Han-
nah e Martin Sheen. Veneza (Av. Pasteur,
184 — 295-8349): 14h30min. 16h50min,
19hl0min, 21h30min. Comodoro (Rua Had-
dock Lobo, 145 — 264-2025): de 2a a 6a e
domingo, às 14h, 16h20min, 18h40min.
21h Sábado, às 14h30min, 16h50min,
19hl0min, 21h30min, 24h. Com som stéreo
no Veneza (14 anos).
Jovem e ambicioso corretor da bolsa tem
como modelo um poderoso homem de
negócios e envolve-se em jogadas não mui-
to honestas, tudo em nome do poder e da
ambição. EUA/1987.

UM DIRETOR CONTRA TODOS (The
principal), de Christopher Cain. Com Ja-
mes Belushi, Louis Gossett Jr., Rae Dawn
Chone e Michael Wright. Art-Copacabana
(Av Copacabana, 759 — 235-4895): 14h,
16h, 18h. 20h, 22h. Art-Fashion Mall 2
(Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): de 2a
a 6a. às 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e
domingo, a partir das 14h. Art-
Casashopplng 2 (Av. Alvorada, Via 11,
2.150 — 325-0746): de 2a a 6a, às 17h, 19h,
21h. Sábado e domingo, a partir das 15h.
Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 406 —

254-9578), Art-Madureira 1 (Shopping
Center de Madureira — 390-1827). 15h,
17h, 19h, 21h Pathé (Praça Floriano, 45 —
220-3135): de 2a a 6a, às 12hl0min,
14h20min, 17h30min, 18h40min, 20h50min.

12 Programa
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Campeoes de Bilheteria:

1. Os Fantasmas Trapalhoes (Art-Fashion Mall 1). Publico: 681

mil 644 espectadores. Renda: CZS 107 milhoes 405 mil 650 na

d6cima-terceira semana.
2. Nascido para Matar (Lido-1). Publico: 409 mil 543 espectado¬
res. Renda: CZS 49 milhoes 502 mil 993 na oitava semana.
3. Banana Split (Coper-Tijuca). Publico: 356 mil 424 espectado¬
res. Renda: CZS 50 milhoes 847 mil 330 na quarta semana.
4. Atra^ao Fatal (Pal&cio-2, Tijuca-Palace-1, Olaria e outros).
Publico: 335 mil 651 espectadores. Renda: CZS 46 milhoes 333
mil 290 na d^cima-segunda semana.
5. Tocaia (Leblon-2, Tijuca-Palace-2 e Lido-2). Publico: 135 mil
534 espectadores. Renda: CZS 21 milhoes 234 mil 260 na quarta
semana.
Fontes: Fox, Columbia, Art-Filmes, Warner. Embrafilme, UIP e Condor



Sábado e domingo, a partir das 14h20min.
Paratodos (Rua Alquias Cordeiro, 350 —
281-3628): 14h30min, 16h40min, 18h50min,
21 h. (16 anos).
Comédia sobre um professor azarado e
trapalhão, que não consegue resolver ne-
nhum problema em sua vida e é destacado
para diretor de uma escola freqüentada por
delinqüentes que ameaçam os professores.
EUA/1987.
O BAIANO FANTASMA (Brasileiro), de
Denoy de Oliveira. Com José Domunt,
Regina Dourado, Raphael de Carvalho e
Sérgio Mamberti. Bruni-Ipanema (Rua Vis-
conde de Pirajá, 371 — 521-4690): de 2a a
6a, às 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e domin-
go, a partir das 14h. Brunl-Tijuca (RUa
Conde de Bonfim, 370 — 254-8975): 15h,
17h, 19h, 21h. Art-Madureira 2 (Shopping
Center de Madureira — 390-1827), Art-
Casashopping 3 (Av. Alvorada, Via 11,
2.150 — 325-0746): de 2a a 6a, às 16h,
17h40min, 19h20min, 21h. Sábado e domin-
go, a partir das 14h20min. Bruni-Méier
(Av. Amaro Cavalcanti, 105 — 591-2746):
19h, 21h. (16 anos).
A trajetória de um paraibano que chega a
São Paulo e envolve-se com a marginalida-
dè paulista, passando a freqüentar seu sub-
mundo. Melhor filme e melhor diretor no
Festival de Gramado. Produção de 1984.

O EVANGELHO SEGUNDO TEOTÒ-
MO (Brasileiro), documentário de Vladi-
mir Carvalho. Ricamar (Av. Copacabana,
360 — 237-9932): 15h20min, 17h,
18h40min, 20h20min. (14 anos).
A peregrinação de Teotônio Vilela, durante

seus últimos meses de vida, em defesa do
projeto de emergência para redemocratizar
o país. E, ao mesmo tempo, uma viagem ao
passado para recuperar a infância do meni-
no Teotônio e sua formação política. Pro-
duçào de 1986.

NUNCA TE VI... SEMPRE TE AMEI
(84 Charing Cross Road), de David Jones.
Com Anne Brancroft, Anthonv Hopkins.
Judi Dench e Jean de Baer. Bruni Copaca-
bana (Rua Barata Ribeiro. 502 — 256-
4588): 14h. 16h. 18h. 20h, 22h. Art-Fashion
Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1258): de 2a a 6a, às 16h30min, 18h20min.
20hl0min, 22h. Sábado e domingo, a partir
das 14h40min. (14 anos).
Jovem escritora adora ler livros antigos de
segunda mão, e escreve para um antiquário
em Londres onde encontra edições esgota-
das. Assim começa um relacionamento de
20 anos, que nasceu de um negócio e
transformou-se numa sólida amizade. Ingla-
terra/1986.
NASCIDO PARA MATAR (Full metal
jacket). de Stanley Kubrick. Com Matthew
Modine, Adam Baldwin, Vincent D'Ono-
frio e Lee Ermey. Lido-1 (Praia do Flamen-
go, 72 - 285-0642): de 2a a 6a, às 16h50min,
19hl0min, 21h30min. Sábado e domingo, a
partir das 14h30min. (14 anos).
A dura preparação de um grupo de jovens
norte-americanos para o Vietnam e as pri-
meiras experiências na guerra, com a vio-
lência dos combates revelando-se tão brutal
quanto o período de treinamento.
EUA/1987.

OS GAROTOS PERDIDOS (The lost
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boys). de Joel Schumacher. Com Jason
Patric, Corey Haim, Dianne Wiest e Bar-
nard Hughes. América (Rua Conde de
Bonfim, 334 — 264-4246). Odeon (Praça
Mahatma Gandhi, 2 — 220-3835):
13h30min. 15h30min, 17h30min, 19h30min,
21h30min. Copacabana (Av. Copacabana,
801 -255-0953), Ópera-2 (Praia de Botafo-
go, 340 — 552-4945). Barra-3 (Av. das
Américas, 4.666 — 325-6487): 14h. 16h.
18h. 20h, 22h. Madureira-3 (Rua João
Vicente, 15 — 593-2146): 15h. 17h, 19h,
21h. Com som stereo em todas os cinemas,
exceto Ópera-2. (14 anos).
História de humor, horror e rock and roü
sobre um grupo de jovens que vive numa
caverna e, como vampiros contemporâ-
neos, não pode ver sangue. EUA/1987.

SEM SAÍDA (No way out). de Roger
Donaldson. Com Kevin Costner, Gene
Hackman, Sean Young e Will Patton. Roxy
(Av. Copacabana, 945 — 236-6245): Ópera-
1 (Praia de Botafogo, 340 — 552-4945),
Studio-Catete (Rua do Catete, 228 — 205-
7194), Rio-Sul (Rua Marquês de São Vicen-
te, 52 — 274-4532). Barra-l (Av. das Amé-
ricas, 4.666 — 325-6487): 14h30min,
16h50min. 19hl0min, 21h30min. Palácio-1
(Rua do Passeio, 40 — 240-6541). Carioca
(Rua Conde de Bonfim, 338 — 228-8178).
Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca. 54
— 390-2338): 14h, 16h20min, 18h40min,
21h. Com som stereo em todos os cinemas,
exceto no Studio-Catete. (14 anos).
Thriller de suspense ambientado nos basti-
dores do Pentágono, onde um homem rece-
be como missão, altamente secreta, esclare-

cer um crime, em que ele próprio é a
testemunha. EUÀ/1987.

A MENINA DO LADO (brasileiro), de
Alberto Salvá. Com Reginaldo Faria. Flá-
via Monteiro. Débora Duarte e Sérgio
Mamberti. São Luiz 2 (Rua do Catete. 307 -
285-2296). Leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva.
391 — 239-5048). Tijuca (Rua Conde de
Bonfim. 422 — 264-52-Í6): 14h50min.
16h30min, I8hl0min, 19h50min. 21h30min.
Art-Méier (Rua Silva Rabelo. 20 — 2-9-
4544): láh20min. 16h. 17h40min.
19h20min, 21h. Palácio (Campo Grande):
15h, 16h40min, 18h20min, 20h. Bristol (Av.
Ministro Edear Romero. 460 — 391-4822):
15h, 16h30min, 18h. 19h30min.21h. Bristol
(Av. Ministro Edgar Romero. 460 — 391-
4822): 15h. 16h30min. 18h, 19h30min. 21h.
(14 anos).
Jornalista isola-se numa casa de praia para
escrever um livro, mas sua traqüilidade
termina ao conhecer a vizinha, uma adoles-
cente de 1- anos. por quem se apaixona.
Produção de 1987.

APOCALIPSE Jkl DEU A LOUCA NO
PODER (Wboops apocalipse), de Tom
Bussmann. Com Loretta Swit. Peter Cook.
Michael Richardson e Rik Mayall. Art-
Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea. 899 —
322-1258): de 2a a 6a. às 16h30min.
18h20min. 20hl0min. 22h. Sábado e domin-
go. às 20hl0min, 22h. (10 anos).
Comédia. Num futuro próximo, o clima de
tensão entre Washington e Moscou é agra-
vado com a morte do presidente americano,
um ex-palhaço de circo Ir.glater-
ra/EUA/1987.

GRUPO SEVERI ANO RIBEIRO
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TOCAIA (Stakeout), de John Badham.'
Com Richard Dreyfuss, Emilio Esteves,
Madeleine Stowe e Aidan Quinn. L«blon-2
(Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 239-5048):
14h30rain, 16h50min, 19hl0min, 21h30min.
TUuca-Palact 2 (Rua Conde de Bonfim, 214
— 228-4610): 14h, 16h20min, 18h40min,
21h. Lido-2 (Praia do Flamengo, 72 — 285-
0642): de 2a a 6a, às 16h50min, 19hl0min,
21h30mim. Sábado e domingo, a panir das
14h30min. Com som Stereo no Leblon-2.
(14 anos).
Dois detetives são destacados para uma
missão do FBI: vigiar a namorada de um
criminoso na tentativa de prendê-lo. Suas
vidas começara a correr risco, quando um
deles apaixona-se pela garota. EUA/1987.
PRÓXIMO VERÃO (L'été prochain), de
Nadine Trintignant. Com Philippe Noiret,
Jean-Louis Trintignant, Claudia Cardinale
e Fanny Ardant. Paissandu (Rua Senador
Vergueiro, 35 — 265-4653): 14h, 16h, 18h,
20h, 22h. (14 anos)
História romântica. Drama familiar acom-
panhando três gerações dt casais.
França'1986.
MORTE NO INVERNO (Dead of win-
ter), de Arthur Penn. Com Mary Steenbur-
gen, Roddy McDowall, Jan Rubés e Wil-
liam Russ, Clnema-1 (Av. Prado Júnior,
281 — 295-2889): 15h30min, 17h30min,
19h30min, 21h30min. Art-Fa.hlonMall 3
(Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): de 2
a 6», ài 16hl5min, lShlOmin, 20h05min,
22h, Sábado e domingo, > partir dai
14h20mln. Art-Ciuibopplng I (Av, Alvo-
rada. Via 11,2,150 — 325-0746): de 2» a 6»,
â. 17h, 19h, 21h, Sábado e domingo, a
partir dai 13h, (18 anos),

Suspense e terror. Atriz aceita substituir a
estrela de um filme, que precisou ser afasta-
da, mas descobre durante as filmagens,
numa casa estranha, que a antecessora foi
morta e que ela também corre perigo de
vida. EUA/1987. „ ,
BANANA SPLIT (brasileiro), de Paulo
Sérgio Almeida. Com Miriam Rios, Marcos
Frota, André Felipe e Walmor Chagas.
Coper-TUuca (Rua Conde de Bonfim, 615
— 278-1097): 15h, 17h, 19h, 21h. (14 anos)
Em 64, o verão da juventude dourada, que
passa férias era Petrópolis, é perturbado
pelas noticias do golpe militar, que acaba
com a liberdade e os sonhos dos jovens
despreocupados. Produção de 1987.
DIRTY DANCING — RITMO QUEN-
TE (Dirty dancing), de Emile Ardolino.
Com Patrick Swayze, Jennifer Grey, Jerry
Orbach e Cynthia Rhodes. Studio-
Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102 —
247-8900); 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Com
som stereo. (14 anos)
Típica família americana vai passar as férias
de verão, em 1963, num hotel onde todos
têm com que se divertir. A filha mais jovem
apaixona-se pelo professor de dança e des-
cobre, ao mesmo tempo, o amor e o talento
para dançar. EUA/1987.
ATRAÇÃO FATAL (Fatal attractlon),
de Adrian Lyne. Com Michael Douglas,
Glenn Close, Anne Archer e EUen Hamil-
ton Latzen. Paláclo.2 (Rua do Passeio, 40
— 240-6541) Tljuca-Palac» 1 (Ru# Conde
de Bonfim, 214 — 228-4610), Olaria (Rua
Uranoi, 1.474 — 230-2666) ,, Baroniu (Rua
Cândido Benície, 1.747 - 390-5745)1 14h,
16h2Qmin, 18h40mln, 21h, Largo de Ma-
ehade 2 (Largo do Machado. 29 — »05-

Ihgrorio
IDIVERSOS

rnrrai
MEIER

Sucessodepúblico e critica.

¦¦H§9M

EMBKAFILHE e ALBFRTO SAIVA
PRODUÇÕES aprescnum

um filme de ALBERTO SALVA

com REGINALDO FARIA

prcscntnndo FLÁVIA MONTEIRO
"A Menina do Lado conquista irresistivelmente
a simpatia do espectador". murXe,eo.1B3l3l8e
"Fiávía Monteiro ilumina o filme desde suas

primeiras aparições em cena."
Ely Azeredo ¦ 0 Globo 3/3/88

"A 
qualidade da música de Tom Jobim é

excepcional." Pawtf França Mendes • Tabu Março/88

Música
Antonio Carlos Jobim 

A^"°
 . CIMfWft g ft WftIOft DjjjjjjS

j-
J J J

Um Amor de
Swann,

baseado em
obra de
Mareei

Proust, é
o cartaz

de hoje no
Estação

Botafogo

6842), Barra-2 (Av. das Américas, 4,666 —
325-6487): 14h30min, 16h50mln, 19hl0mln,
21h30min, Com som Mereo em todos os
cinemas. (18 anoi).
A aventura de fim de semana entre um
advogado eaiade e uma mulher livre e
Independente acaba em tragédia quando
ela, psicótica, persegue e ameaça a famflia
dele ao ler abandonada, EUA/1987.
SURF NO HAWAI (North ihore), de
Wllllam Phelps, Com Matt Adler, Qregory
Harrlson, Nla Peebles e John Philbin. S4o
Luli 1 (Rua do Catete, 307 —¦ 285-2296):
14h, 16h. 18h, 20h, 22h. Com som stereo.
(Livre).
A dramática competição entre dois surfistas
nas praias do Havaí: o jovem arrogante que
nâo mede esforços para vencer, e o jovem
do Arizona, que treinou em piscinas de
ondas artificiais e sonha domar as enormes
ondas de North Shore. EUA/1987.
TROLL, O MUNDO DO ESPANTO
(Troll), de John Buechler. Com Noah Ha-
thway, Michael Moriarty, Shelley Hack e
Jenny Beck. Vitória (Rua Senador Dantas,
45 - 220-1783): 14h, 15h40min, 17h20min,
19h, 20h40min. Ramos (Rua Leopoldina
Rego, 52 — 230-1889): 16h, 17h40min,
19h20min, 21h (14 anos).
Filme de terror. Ura duende assume identi-
dade humana para transformar toda a hu-
manidade em seres como ele e a terra num
reino onde só eles habitem. EUA/1986.
AS PRISIONEIRAS DA SELVA AMA-
ZÔNICA (Brasileiro), de Conrado San-
chez. Com Vanessa Alves, Manuela Assun-
çáo, Vera Mancini e Grazia Buonopane.
Metro Boavlsta (Rua Conde de Bonfim, 62

240-1291), Largo do Machado 1 (Largo
do Machado, 29 — 205-6842), Condor Co-
pacabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286

255-2610): 15h, 16h30min, 18h,
19h30min, 21h (16 anos).

¦
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Aventura na selva amazônica com versáo
modernizada das lendas da» amazonas, do
boto, do boitatA e da Yara, além de mostrar
a caça predatória aos nativos da região.
Produção de 1987,

Reprises

HLADE RUNNER - CAÇADOR DE
ANDRÒJDES (Blade Runner), dc Rldley
Scott. Com Harrison Ford, Ruiger Hauer.
Sean Young e Edward James Olmos. Jóia
(Av, Copacabana, 680 — 255-7121):
14h30mln, 16h50mln, 19hl0mln, 21h30mln.
(14 anos). Reaprtientaçôes.
Ficção científica no ano 2020. A ciência
genética já é capaz de produzir cópias
humanas que sâo chamadas repllcantes.
Alguns destes seres se rebelam e são caça-
dos por policiais. EUA/1982.
SALVADOR — O MARTÍRIO DE UM
POVO (Salvador), de Oliver Stone. Com
James Woods, Jim Belushi, Michael Mur-
phy e John Savage. Rlcamar (Av. Copaca-
bana, 360 — 237-9932): 22h. (18 anos).
Passando por várias dificuldades, um repór-
ter fotográfico resolve ir para El Salvador
junto com um amigo e ambos passam a
viver os horrores da guerra. EUA/1986.
VIAGEM INSÓLITA (Innerspace). de
Joe Dante. Com Dennis Quaid, Martin
Short, Meg Ryan e Kevin McCarthy. Lagoa
Drive-In (Av. Borges de Medeiros. 1.426 —
274-7999): 20hl5min, 22h30min. Até quar-
ta. (Livre).
Aventura de espionagem internacional de
alta tecnologia, durante experiência em
laboratório, homem miniaturizado entra no
corpo de outro e fica dependendo de um
mlcro-chlp roubado para resolver a situa-
çâo. EUA/1987.
OS ÚLTIMOS DURÕES (Tough bu.v»).

unir mss\sru
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PHIUPPE NOIRET CLAUDIA CARDINALE

JEAN-LOUIS TRINTIGNANT FANNY ARDANT

PiOQMO

áVERÁO
Msuauo1 ( Létéprochain)

rgrng um filme de NADINE TRINTIGNANT
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de Jeff Kanew. Com Burt Lancaster, Kirk
Douglas, Charles Durning e Alexis Smith.
Bruni-Méier (Av. Amaro Cavalcanti, 105
— 591-4690): 15h. 17h. (14 anos).
Comédia. Depois de 30 anos presos, dois
assaltantes de trem conseguem liberdade
condicional mas encontram Los Angeles
completamente diferente e têm dificuldades
para se adaptar. EUA/1986.
EU SEI QUE VOU TE AMAR (Brasilei-
ro), de Arnaldo Jabor. Com Fernanda
Torres e Thales Pan Chacon. Coral (Praia
de Botafogo, 316 — 551-8649): 15h, 17h,
19h, 21h. 

"(16 
anos).

Uma discussão sobre o amor, a partir da
história de um casal que se casou muito
jovem e se separou dois anos depois, sem
condições para uma reconciliação: Melhor
atriz em Cannes. Produção de 1985.
BOLAS DE GUDE (Un sac de billes). de
Jacques Doillon. Com Paul Eric Schul-
mann. Richard Constantini e Joseph Michel
Robin. Sala 16 (Rua Voluntários da Pátria.
88 — 286-6149): 17h30min.
Durante a ocupação de Paris pelos alemães,
dois garotos judeus são presos e submetidos
a trabalhos forçados. Após a libertação da
França, tentam reunir-se à família que não
existe mais. França/1975.
O RELOJOEIRO DE SAINT-PAUL
<L'Horloger de Saint-Paul). de Bertrand
Tavernier. Com Philippe Noiret, Sylvain
Rougerie e Jean Rochefort. Sala 16 (Rua
Voluntários da Pátria. 88 — 286-6149):
19h30min.
Um relojoeiro vê-se envolvido num delito
praticado pelo filho e busca saídas desespe-
radas para evitar a culpa e salvar a honra da
família. França 1974.
PROIBIDO PARA MENORES DE 13
ANOS (Interdit aux moins de 13 ans). de
Jean-Louis Bertuccelli. Com Sandra Mon-
taigu, Patrick Depeyrrat e Akim Oumaou-
che. Sala 16 (Rua Voluntários da Pátria, 88
— 286-6149): 21h30min.
Jovem operário de 30 anos quer fugir de sua
vida madíocre e, para isso, assalta um
supermercado, acabando por envolver a
família. França/1983.
EXTERMINADORES DO BRONX (Es-
cape from the Bronx), de Enzo G. Castel-
lari. Nladureira-2 (Rua Dagmar da Fonse-
ca, 54 — 390-2338): 14hl0min. 16h.
I7h50min. 19h40min, 21h30min. (líi anos).
Gangue violenta e selvagem invade uma
cidade, exterminando homens, mulheres e
crianças.

Extra

FILME BEST-SELLER — Hoje: Lm
amor de Swann <l'n amour de Swann), de
Volker Schlondorff Com Omella Muti,
Jeremy Irons, Alam Delon e Fanny Ardant.
Clneclube Estação Botafogo (Rua Voluntá-
rios da Pátria, 88 — 286-6149): 16h.
18h30min. 21h. (18 anos).

menino da calça branca, de Sérgio Ricardo
(Brasil, 1961), Couro de gato, de Joaquim
Pedro de Andrade (Brasil, 1960) e Zero em
comportamento, de Jean Vigo (França,
1933). Cinemateca do MAM (Av. Beira-
Mar, s/n°): 16h30min.
HOMENAGEM À ESCOLINHA DE
ARTE DO BRASIL (VIH) — Hoje: Car-
mem às avessas, de Charles Chaplin (EUA.
1915), O vagabundo, de Chaplin
(EUA/1916), O imigrante, de Chaplin
(EUA, 1917;, Duas bagatelas, de Normam
McLaren (Canadá; 1952), Blinkity Black,
de Normam McLaren (Canadá, 1971) e O
aeronauta. de Buster Keaton (EUA. 1923).
Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar.
s/n°): 18h30min.
DESCOBERTA DO CINEMA SUECO
(V) — Hoje: A mulher que vendeu a alma
(En Kvinnas ansikte), de Gustf Molander.
Com Ingrid Bergman e Tore Svennberg.
Cinemateca do MAM (Av. Beira-Mar.
s/n°): 20h30min. Com legendas em portu-
guês. Suécia'1938.

Niterói

ARTE-UFF — A cor do seu destino:
15h30min, 17h30min, 19h30min, 21h30min.
(14 anos).
CENTER (711-6909) — Sem saída:
14h30min. 16h50min. 19hl0min, 21h30min.
(14 anos).
CINEMA 1 — Tocaia: 15h30min.
17h45min. 20h, 22hl5min. (14 anos).
NITERÓI — O Lorde Dragão: 14hl0min.
16h, 17h50min, 19h40min. 21h30min.
NITERÓI SHOPPING 1 — As prisionei-
ras da selva amazônica: 15'n, 16h30min.
18h, 19h30min, 21h. (16 anos).
NITERÓI SHOPPING 2 — 0 Baiano
Fantasma: 15h, 17h. 19h, 21h. (16 anos).
ICARAÍ (717-0120) — Atração Fatal
14h30min. 16h50min, 19hl0min. 21h30min
(18 anos).
CENTRAL (717-0367) — A Menina do
Lado: 14h20min, 16h. 17h40tnin. 19h20min.
21h. (14 anos).

Programa 15

Em Paris, 1885. um homem encontra jovem
mulher e sente-se atraído por ela. dedican-
do toda sua atenção na tentativa de seduzi-
Ia para descobrir, no final, que tudo não
passou de um sentimento fugidio. Baseado
no romance de Mareei Proust. Fran-
ça/RF A/1984.
ESTRELAS PREMIADAS/DÉBORA
BLOCH — Hoje: Noites do sertão (Brasi-
leiro), de Carlos Alberto Prates Correia.
Com Débora Bloch, Cristina Aché, Tony
Ramos e Carlos Kroeber. Cândido Mendes
(Rua Joana Angélica, 63 — 267-7089): 14h,
16h, 18h. 20h, 22h. (18 anos).
Jovem recém-desquitada vai viver na fazen-
da do sogro e aí começa a amizade e
aventura entre ela e as duas irmãs do
marido. Adaptação do conto Buriti, de
Guimarães Rosa. Produção de 1984. Pré-
mio Air France e prêmio de melhor atriz em
Cartagena para Débora Bloch.

HOMENAGEM À ESCOLINHA DE
ARTE DO BRASIL (VII) — Hoje: O
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Melhor filme

Melhor diretor - Adrian Lyne

Melhor atriz - Glenn Close

Melhor atriz coadjuvante - Anne Archer

Melhor . MontaGem

Melhor - roteiro adaptado

JAMES LOUIS RAEDAWN

BELUSHI GOSSETT.JR CHONG

Numa escola onde os estudantes se formam

em vandalismo, extorsão e roubo,
aÂ o novo direta* o inspetor chefetatog?,.——-
M sejam loucos éjiasíante-pgra mUdaTas cdisas.
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JAFFE/LANS1NG • UM FILME DE ADRIAN LYNE HH

com ANNE ARCHER
FATAL ATTRACTION. Música de MAURICE JARRE nn[ Eo|
Roteiro de JAMES DEARDEN de Seu Roteiro Original ULIL—- J

Produzido por STANLEY R. JAFFE e SHERRY LANS1NG Dirigido por ADRIAN LYNE

ANTHONY HOPKINS Melhor Ator Festival de Moscou

STA. ROSA I CENTER 3 |WINPSQR

HORORIOS DIVERSOS

I IPANEMA 1

SHOPPINGmsm
H. IGUAÇUmm

CAXIAS 1
MEIERTIJUCA

"A 
HISTÓRIA DE UM HOMEM COMUM

QUE VIROU LENDA"

PALMARES i
Apresenla^|B1|K^, ,

JOSÉ DUMONT

REGINA DOURADO
Luiz Carlos Gomes

Maracy Melo e yfo ^

Rafael de Carvalho

13 PRÊMIOS

NO BRASIL E NO EXTERIOR
'Melhor Filme" 

"Melhor Ator'

IA CIDADE ESTA SENSIgLJZADAll

Anne Bancroft*Anthony Hopkins

áÊSÈ^- Ela está enamorada de um lugar
jgpjr^f/TX que nunca visitou.

<js\ De um modo de vida
'TyB 

^ \ que nunca conheceu.

Jnkh4W e um ^ornem

W~ S FC&—^ que nunca viu...

«HOJE»

TRI-STAR PICTURES APRESENTA UMA PRODUÇÃO DORIC
UM FUME DE CHRISTOPHER CAIN

JAMES BELUSHI LOUIS GOSSETT, JR. RAEDAWN CHONG
"THE PRINCIPAL" -1JAYGRUSKA 2STJELLYBEAN -^JACK HOFSTRA

SS2ARTHURALBERT TFRANK DEESE —ÍTHOMAS H. BRODEK
miocur.^1- feCHRISTOHPER CAIN a!!3=!=: ,I) C L P H I

hoje 16 anos

BRUNI

I CINELÂNDIA | |CÕPACABANA| TIJUCA

CAXIAS || N. IGUAÇU |l ICARAI
NUNCA TE VI...

SEMPRE TE AMEI 0

MAOUREIRAl

Uma história verdadeira

COWMBIA DCTURIS APRLStNW
uma prooucAo BROOKSf ILMS et um ruMi Dt DAVIDJONES

AftfíEANCROfT ANTHONVHOPKINS "84CHARINGCftOSSRQiD

16 Programa

ra

1

S

r. i

BM



8JSi5Z523&2E£^3i

¦

a-.
»

-*•
r\

& 
1|

> *>

itiynaioaEiii^^i^***

^"M

horpkios
DIVERSO'

r-íTWe^VbrvebHI

MORTE

DO

INVERNO
«#» furar

GRUPO SEVERIANO RIBEIRO

GRUPO SEVERiANO RIBEIRO

KEV1N COSTNER GENE HACKMAN m__±
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UMA PRODUÇÃO NEUEElIYZlSKINiGAfllANO UM RIME OE ROGER 00NA1ÜS0N
KEVIN COSTNER GENE HAOCMAN "NO Wtf OUT" SEAN YOUNG WHi fWTON E HOWARO DUEE

MUSICA OE MAURICE JARRE DIRETOR DE FOlüGfWlA JOHN AlCOTT. ESI PRODUTOR EXECUTIVO MACE NEUFEU _
HISTORIA E ROTEIRO ESCRITO POR ROBERT GARUNO BASEADO NO LIVRO THE B1G ODOC DE KENNETH FEARING |

PRODUZIDO POR LAURA ZISKJN E ROBERT GARLANO DIRIGIDO POR ROGER DONALDSON c H-:i
o<uorr ?di-°^='I'
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UM SONHO?
UM PESADELO?
UM FILME DE
ARTHUR PENN

UM* POOOvXlio D€ JOHN BLOCVAGARDEM
\ar.ysteenburgen deadofwínter' , :0uRodoym.dowall janrubes wiluam russ¦ H ........ ,-; -. p.3- -.BULBRODlE »-•> » RICHARD ElNHORN

. -J , JANWEINCKE SSCP -íPC»FAaRCSHMUGERí MARK MALONE
cor^.to E*«c -o ARTHUR PENN paono/ioo «3P JOHN BlOOMGARDEN e MARC SHMUGER*TT :su. S-ISEO c = o ro »o« ARTHUR PENN
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interpretada pela sensual Madonna
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AUMENTO

TRATAMENTO

DE VARIZES

MICROVÁRIZES

E CELULITES

DR. GILBERTO M. MARTINS
ANGIOLOGISTA — CRM 52-14294.1

TRATAMENTO INTENSIVO ESPECIALIZADO
INDOLOR E SEM MANCHA.
MATERIAL DESCARTÁVEL.

TEL: 228-7720
TIJUCA — IPANEMA — MEIER

PORTÃO

ELETRÔNICO

na Joana Angélica

Ipanema
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SHOW
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eX%^^Pivotante

Proteja sua residência instalando
um portão eletrônico da eletrolarme.

Rua Godofredo Viana, 320 -Jacarepaguá
Tels.: 323-1855 e 323-1850
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Mais de 22 mil pessoas assistiram aos shows do projeto O Som do Meio Dia no ano passado

Música no cardápio

Cariocas trocam a hora

do almoço por shows ao meio-dia

O austero senhor de ter-
no e gravata com a pasta
debaixo do braço e o estu-
dante de bermudão colorido,
a secretária apressada para
voltar ao trabalho mas tam-
bém a dona de casa que aca-
bou de deixar o consultório
do dentista. Desde junho de
1986 que este público hetero-

gêneo que se esbarra pelas
ruas do centro vem fazendo
fila toda quarta às 12h30min

para lotar o Teatro do Cen-
tro Cultural Cândido Men-
des (Rua da Assembléia, 10
— subsolo) respondendo ao
chamado do projeto O Som
do Meio Dia, um dos eventos

que descobriram no exíguo
horário de almoçç um filão a
ser explorado. "É um públi-
co bem variado, que vai do
office boy ao executivo. Um

pessoal que troca seu almoço

por um sanduíche só pela
satisfação de ver o artista
num ambiente de maior inti-
midade, algo que seria im-

possível num Scala ou num
Canecão", explica Ney Mur-
ce, produtor da série patroci-
nada pela Brahma que, du-
rante o ano passado, arras-
tou 22 mil pessoas para assis-

tir a 40 espetáculos de música

popular. Planejado para se
estender das 12h30min às
14h, o espetáculo eventual-
mente passa a hora do almo-

ço. Nessas ocasiões, alguns
espectadores, pressionados
pelo horário, começam a se
levantar. O que geralmente
acontece em ordem hierár-

quica: as secretárias são as

primeiras a se levantar en-

quanto os chefes de sessão

podem se dar ao luxo de sair

por último.
O pioneiro a desbravar o

horário, no entanto, foram
os Concertos de Botafogo,

que toda última sexta de ca-
da mês lota o auditório do
Centro Empresarial Rio
(Praia de Botafogo, 288). "O

sucesso foi tanto que fomos
obrigados a fazer uma segun-
da sessão às 13h30min", con-
ta a coordenadora Lilian
Barreto. "Num ambiente pe-
queno a comunhão entre os
músicos e o público é muito
maior. O horário é informal
e ninguém tem a preocupa-
ção de se produzir para ouvir
música", explica. Os espetá-
culos são gratuitos e os in-
gressos podem ser retirados

nas agências do Banco Fran-
cês Brasileiro.

O Paço Imperial a princí-
pio reservava seus melhores
shows para as 18h30min e
21 h, horários considerados
nobres. "Não deu certo. As

pessoas saíam do trabalho
loucas para ir para casa. E
mais tarde, à. noite, ninguém
se animava a voltar ao Cen-
tro", conta o diretor de even-
tos do Paço José Antonio
Nonato. Por isso, no fim do
ano passado, resolveram
abrir a Sala dos Archeiros na
hora do almoço para apre-
sentaçóes dos músicos do
Conservatório Brasileiro.
"Proporcionamos ao público
o contato com uma música

que ele não está habituado a
ouvir e ao mesmo tempo um
alívio ao fugir do ritmo mas-
sacrante do centro da cida-
de", argumenta Marco Polo,

professor do Conservatório e
coordenador da série. O ho-
rário foi aprovado com Iou-
vor e o Paço se prepara ago-
ra, a partir de abril, para
repetir a dose às terças, com
música clássica, e às sextas,
com MPB.

BREVE

nova filial

EDITORA VOZES

ao lado da

Faculdade Cândido Mendes,



-^pIPB a^H^. /¦ fiB^ff^^^VS'--"'

~1jaF ¦_'

\ *r m.

/?/! Pnrntv em XiterAl

Tarrfe de sam ho

Parque da Catacumba

A musica volta e Leandro Leporace. As

Lagoa Rodrigues de musicas sao <do disco

Freitas. 0 primeiro independente 
Aldeia,

show deste ano da S6rie que acaba de ser

Rioarte Instrumental lan?ado. Na grama da

acontece hoje, Sis Catacumba, a Rioa

17h30min no Parque da convida para uma

Catacumba com incrivel tarde na Lagoa,

Fernando Leporace, com b°as companhias e

Mauricio Gueiros, uma bela s0?°^?f **'

Alfredo Cardim, Helvius o melhor: nao doi no

Vilela, Ion Muniz, bolso. O concerto e de

Getulio Pereira, Mariana graqa.

Tarde d*

Parque da

A música volta à
Lagoa Rodrigues de
Freitas. O primeiro
show deste ano da Série
Rioarte Instrumental
acontece hoje, às
17h30min, no Parque da

Catacumba com
Fernando Leporace,
Maurício Gueiros,
Alfredo Cardim, Helvius
Vilela, Ion Muniz,
Getúlio Pereira, Mariana

som no

Catacumba

e Leandro Leporace. As
músicas são do disco
independente Aldeia,

que acaba de ser
lançado. Na grama da
Catacumba, a Rioarte
convida para uma
incrível tarde na Lagoa,
com boas companhias e

uma bela sonoplastia. E

o melhor: não dói no
bolso. O concerto é de

graça.

Fernando Leporace e Maurício Gueiros tocam na Catacumba

MEU MUNDO E TUDO MAIS — Show
do cantor e compositor Guilherme Arantes.
4a e 5a, às 21h30min, 6a e sáb, às 22h30min e
dom, às 20h no Canecão, Av. Venceslau
Brás, 215. Ingressos de 4a, 5a e dom, a CZS
600,00, arquibancada, a CZS 800,00, mesa
lateral por pessoa e a CZS 1.000,00, mesa
central por pessoa; 6a e sáb, a CZS 700,00,
arquibancada, a CZS 900,00, mesa lateral
por pessoa, e a CZS 1.200,00, mesa central
por pessoa.

GAL COSTA — Show da cantora acompa-
nhada de conjunto. Direção de Roberto
Talma. Scala 2, Av. Afrânio de Melo Fran-
co, 296 (239-4448). 5a, às 21h30min; 6a e
sáb, às 22h e dom, às 21h. Ingressos 5a e
dom, a CZS 800,00, poltrona e CZS 1 mil,
lugar na mesa; 6a e sáb a CZS 1 mil,
poltrona e a CZS 1 7.00.00. luear na mesa.

A INFLAÇAO ARROCHA E O POVO
AFROXA — Texto, direçáo e interpreta-
çáo de Ankito. Teatro Armando Gonzaga,
Av. Gal. Cordeiro de Faria, 511, Mal
Hermej. (350-6733). De 6a a dom, às 21h.
Ingressos a CZS 250,00.
RIOARTE INSTRUMENTAL - Apre-
lentaçio de Fernando Leporace, Maurício
Gueiroí e conjunto, Domingo, H»
17h30mln, no Pirqui d* Citacumo», La-
gea, Entrada franca,

CAFÉ TEATRO MÁGICO — Apresen-
taçáo de O último tango (dom, às 21h), na
Rua das Palmeiras, 130 (286-6989). Couvert
a CZS 300,00.
PROGRAMAÇÃO DO CONEXÃO UR-
BANA — Programação: dom, às 20h, mí-
mica com Mário Cezar Mendes e perfor-
mances. Cine Theatro íris, Rua da Carioca,
47. Ingressos a CZS 150,00.
NOITE DOS LEOPARDOS — Show eró-
tico masculino com o travesti Eloína. Sáb,
às 24h e dom, às 21h30min, no Teatro
Alasca, Av. Copacabana, 1.241 (247-9842).
Ingressos a CZS 400,00. (18 anos).
ROCK IPANEMA — Show do cantor e
compositor Odair Cabeça de Poeta. Hoje,
às 21h, no Teatro Ipanema, Rua Prudente
de Moraes, 824 (247-9794). Ingressos a CZS
250,00. Último dia.
SOLANGE PEREIRA — Show da canto-
ra acompanhada do violonista Mauro Costa
Júnior. 3a, 4a e dom, às 19h30min, na Praça
de Alimentação do Plaza Shopping, Rua
XV de novembro. 8. Entrada franca.
OCTAVIO césar canta a mu-
LHER DOS OUTROS — Apresentação
do ator e comediante. Teatro do Ibam, Lgo
do Ibam, 1 (266-6622), 5»e6,,à»21h30min;
líb, it 22h e dom, ht 20h. Ingreiioi 51 e
dom a CZS 300,00; 6» e láb a CZS 400,00,
Estacionamento próprio,

A cantora Fátima Guedes é a atração do Paraty, em Niterói

Casas noturnas

EDSON FREDERICO — Apresentação
do pianista acompanhado de Paulo Russo
(baixo) e Ricardo Costa (bateria). As 24h,
na Columbui, Rua Raul Pompéia, 94 (521-
0279). Couvert a CZS 500,00 Consumação a
CZS 600,00. Último dia.
INIMIGOS DO REI — Show do grupo
Às 23h, no Pttéu, Rua Professor Ferreira da
Rosa. 130 (294-6499). Couvert a CZS
200,00. Último dia.
FÁTIMA GUEDES — Show da cantora
acompanhada de Rafael Vernet (teclado),
Zeca Winichi (baixo) c Ricardo Costa (ba-
teria). Às 21h, no Paraty. Rua Pres. Domi-
ciano, 210 — Niterói (714-6458), Couvert a
CZS 450.00. Até dia 27.
TEATROPOESIA — Crônicas e poesias
de Carlos Drummond de Andrade e Fer-
nando Sabino dramatizadas por Elisa Fer-
nandes e Tony Jardim. Às 20h, no Antes e
depois, Travessa Cristiano Lacorte,46(521-
3278). Couvert a CZS 150.00. Sem consu-
macáo.
JOSE ALEXANDRE — Show do cantor,
compositor e violonista. Às 21h30min, no
Calabar, Rua Dr. Satamini, 244. Couvert a
CZS 200,00.
CELESTE — Show da cantora. As
22h30min, no Chiko"s Bar, Av. Epitácio
Pessoa, 1560. Sem couvert e sem consu-
macão.

PREVISÃO DO TEMPO — Show de
Marcos Valle acompanhado de Ivo Caldas
(bateria). Alex Malheiros (baixo) e Idnss
Boudrioua (sax). 4a, 5a e dom. às 22h e 6a e
sáb. às 23h30min, no L'n Deux Trois. Av
Bartolomeu Mitre. 123 (239-0198). Couvert
a CZS 600,00 (4a, 5a e dom) e a CZS 800,00
f6a e sáb). Até final de março.
WALTER MONTEZUMÀ — Show do
cantor acompanhado de Marinho Bofa (pia-
no) e Milton Botelho (baixo). A*
22h45mín, no Angolo Blu. Rua Barão da
Torre, 673 (274-0431), Couvert a CZS
400.00. A casa abre a partir das 22h, com
música ao vivo.
TERRA MOLHADA — Apresentação do
grupo e de de Cecelo (violão). Às
22h30min. no People. Av. Bartolomeu Mi-
tre, 370 (294-0547). Couvert a CZS 500.00.
SALSATECA — Discoteca com ritmos do
caribe. Às 21h. no Mariuuln. Rua Raul
Pompéia, 102 (247-8849). Ingressos a CZS
270,00, com direito a um drink
SOBRE AS ONDAS — Música ao vivo
para dançar, a partir das 21h, com o maes-
tro Miguel Nobre e banda, a cantora Con-
suelo e o Quarteto do Joáozinho. Couvert a
CZS 250.00 Av. Atlântica, 3432 (521-1296).
CHAMPAGNE — Discoteca Rua Siqueira
Campos. 225 (255-7341) Couvert a CZS
300.00. homem e CZS 250.00, mulher

Programa 19

^|WI

Fernando Leporace e Mauricio Gueiros tocam na Catacumba

Tarde de som no

Parque da Catacumba

A musica volta e Leandro Leporace. As

Lagoa Rodrigues de musicas ja0
Freitas. O primeiro independente 

Aldeia,

show deste ano da S6rie que acaba de ser

Rioarte Instrumental langado. Na grama da

acontece hoje, hs Catacumba, a Rioa

17h30min no Parque da convida para uma

Catacumba com incrivel tarde na Lagoa,

Fernando Leporace, corn £°as 
companhias e

Mauricio Gueiros, uma bela S0P°P*?^!"

Alfredo Cardim, Helvius o melhor: nao doi no

Vilela, Ion Muniz, bolso. O concerto e de

Getulio Pereira, Mariana graqa.
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0 maestro Edson Frederico encerra hoje suas apresentações no piano-bar da discoteca Columbus

Adalberto Ferreira, 32 (274-4022). Diaria-
mente às 22h. Ingressos a CZS 2.200,00,
com direito a um drlnk.
THE BRAZIL EXPERIENCE — Exibi-
ção de 2.500 slides sobre a história, cultura
e pontos turísticos do Brasil através de 27
projetores em funcionamento simultâneo.
Tradução de texto em inglês, francês, espa-
nhol e português. Diariamente, das 9h às
21 h — a cada hora — no Morro da llrca,
Av. Pasteur. Ingressos a CZS 500,00, por
pessoa.
OBA OBA BRASIL TROPICAL —
Show apresentado por Luiz César. Com
Vera Benévolo, Laerte Rafael, Wilza Car-
la. As Mulatas Que Não Estão no Mapa e a
orquestra do maestro Fraga. Rua Humaitá,
110 (286-9848). Diariamente jantar dançan-
te às 20h e show às 22h30min. Couvert a
CZS 2.000.00.

Pagode e gafieira

NÊGA FTJLÔ — Pagode com apresenta-
ção do conjunto Branco no Samba. Às 21h,
Rua Conde de Irajá, 132 (266-6294). Cou-
vert a CZS 200,00.
DOMLNGUEIRA VOADORA — Apre-
sentação da Orquestra Tabajara. Às 22h,
no Circo Voador, Arcos da Lapa. Ingressos
a CZS 200,00.
2" OPÇÃO — Grupo Nossas Raízes. Às
17h, na Rua Barão da Torre, 155 (247-
2183). Couvert a CZS 200,00, com direito a
um chopp. Consumação a CZS 150,00.
TEM PAGODE NO BECO — Show de
pagode com o grupo Sambalacho, às 21h.
no Beco da Pimenta, Rua Real Grandeza,
176 (266-5746). Couvert a CZS 120,00.
PAGODE DO SACOPÃ — Com Luiz
Sacopã e a contora Nenem às 15h. Rua
Sacopã, 250 (226-6205). Couvert a CZS
100,00. Feijoada para dois a CZS 400,00.

VINÍCIUS — Música ao vivo para dançar,
a partir das 22h, com a Bigband, os cantores
Regina Falcão, Vitor Hugo e Roberto San
Couvert a CZS 240,00 Av. Copacabana,
1144 (267-1497).
BIBLO'S — Piano-bar com a cantora Dora
e quarteto. Às 21h, na Av. Epitácio Pessoa,
1484 (521-2645). Couvert a CZS 400,00.
WIL BOTELHO — Apresentação do can-
tor e violonista. Às 21h30min, no Piccadllly
Pub, Av. Gal. San Martin, 1241 (259-7605).
Couvert à CZS200,00
MARINA ROOF BAR — Apresentação
do cantor e compositor Eduardo Costa às
23h. Couvert (259-5212).
CARINHOSO — Música para dançar com

a banda da cantora Dora e Carinhoso,
diariamente, a partir das 22h. Couvert CZS
350,00 Rua Vise. de Pirajá, 22 (287-0302).

Revista

O QUE É QUE ELAS TEM... QUE EU
NÃO TENHO — Texto e direção de
Brigitte Blair. Com Clovis Gierkens, Bian-
ca Blonde, Walter Costa. Teatro Brigitte
Blair II, Rua Senador Dantas, 13 (220-
5033). De 4a a sáb, às 21hl5min, e dom, às
18h30min e 21hl5min. Ingressos de 4a a 6a a
CZS 300,00; sáb e dom, a CZS 400,00.
AGORA SÓ COMO EM CASA — Texto

de Gugu Olimecha. Com Roberto Roney e
Elias Perino. Teatro do Sesc de S. João de
Meriti. Av. Automóvel Clube, 66 (756-
4615). De 5a a dom, às 20h30min. Ingressos
a CZS 300,00 (16 anos).
MUTIRÃO DA RAÇA — Espetáculo com
140 artistas. Orquestra do maestro Tranka.
Com Silvio Aleixo, Paulo Marques, Sapoti
da mangueira e outros. Centro de Conven-
çôes do Hotel Nacional. Av. Niemeyer, 769
(322-1000). Diariamente, às 22h30min. In-
gressos a CZS 1.500,00.
BRASIL DE TODOS OS TEMPOS -
Espetáculo contando a história de todas as
épocas do Brasil, desde o seu descobrimen-
to. Direção de J. Martins. Plataforma, Rua

Promoção
AC ET - Associação Carioca Projeto Petrobrás
de Empresários Teatrais. de apoio ao teatro

rt PETROBRÁS

Se você está procurando uma
peça original, vá a um Posto
Petrobrás.
E garanta, com antecedência,
seu ingresso para as peças de
maior sucesso no Rio.
De segunda a sábado, das
9 às 18 horas.
No ato, você ganha um desconto.
Revendedores autorizados:

Posto Catacumba - Lagoa
Posto Sacor - Rua do Catete

Posto Pombal - Av. Maracanã • Posto Quebra-Mar -

Barra da Tijuca • Posto Tocantins - São Francisco - Niterói
Posto Touring - Rua 2 de Dezembro - Aterro do Flamengo.
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VÍDEO-SHOW — Exibição de Janis Jo-
plin, documentário sobre a cantora. Hoje,
às 14h. 16h, 18h, 20h, 22h. na Sala de Vídeo
Cândido Mendes, Rua Joana Angélica. 63.
NÚCLEO ATLANTIC DE VÍDEO -
Hoje, às 14h e 16h: West Front 1918, de G.
W. Pabst. Na Casa de Cultura Laura Alvim,
Av. Vieira Souto, 176. Entrada franca.
CLIPPOPS — Hoje, às 20h: coletânea de
clips com Los Lobos, Suzanne Vega e
outros. Hoje, às 21 h: coletânea de clips com
That Petrol Emotion, Mission, The Cure e
outros. Na Casa de Cultura Laura Alvim,
Av. Vieira Souto, 176.
VÍDEOS NO GIG — Hoje: Paco de Lúcia.
Em sessões contínuas, a partir das 12h, no
GIG Restaurante Vídeo-Bar, Av. General
San Martin, 629.
CONEXÃO URBANA — Exibição de 15
vídeos de produção independente. Hoje, a
partir das 20h, em sessões contínuas, no
Cine Teatro íris, Rua da Carioca, 49.
TV PIRATA — Exibição Led Zeppelin
(Rock é rock mesmo), Genesis com Peter
Grabrlel (Live Oxford 74), Emerson, Lake
and Palmer (Pictures at an exhibition) e
MarlUlon (Live grendle and the wabb).
Hoje, às 19h, na TV Pirata, Rua Bento
Lisboa, 64.
SALA TULLULA — Hoje, às 14h,
16h30min, 19h: Led Zeppelin e Yarbirds.
Na Sala de Vídeo Tullula, Av. Nilo Peça-
nha, 398/406 — Duque de Caxias.

EXPOSIÇÃO ll

II EXPOSIÇÃO DE BONECAS ANTI-
GAS — Cerca de 300 bonecas, de várias
nacionalidades, abrangendo o período de

1830 a 1920. Rio Antiques Center, no show-
room do 3o piso e nos malls dos quatro
andares do Rio Design Center, Av. Ataulfo
de Paiva, 270. Das 12 às 20h. Último dia.
COLETIVA — Esculturas e pinturas de
vários artistas. Casa de Espanha, Rua Maria
Eugênia, 300. Das 15h às 21h. Último dia.
LE DÉJEUNER SUR L'ART —Pinturas,
desenhos, fotografias, esculturas, charges,
instalações, vídeos e performances de al-
guns dos mais importantes artistas brasilei-
ros atuantes em diferentes regiões do país.
Escola de Artes Visuais do Parque Lage,
Rua Jardim Botânico, 414. Das 9h às 19h.
FEIRA DE ANTIQUÁRIOS — Barracas
que expõem obras de arte como cristais,
porcelanas e quadros. Das lOh às 19h, no
CasaShopping.
DÉLCIO TEOBALDO — Óleo e barro
cru sobre duratex. Galeria de Arte UFF,
Rua Miguel de Frias, 9 — Icaraí. Das 16h às
22h. Até dia 27.
RIO DE JANEIRO — PLANOS, PLAN-
TAS E APARÊNCIAS — Exposição com
cerca de 60 painéis ilustrando a história do
Rio desde a pré-história até os dias de hoje.
Galeria do Centro Empresarial Rio, Praia
de Botafogo, 228. Das 13h às 18h. Até dia
27.
CERÂMICA KONDURI — Exposição
com cerca de 200 fragmentos de cerâmica
arqueológica, encontrada no Pará. Saláo
Casino Icarahy, Rua Miguel de Frias, 9 —
Icaraí. Das 16h às 22h. Até dia 27.

MÍSERAVILHOSA — VISÕES DE VI-
DIGAL — Fotografias de jovens franceses
e jovens carentes do Vidigal. Planetário da
Cidade, Av. Padre Leonel Franca, 240. Das
14h às 22h. Até dia 29.

MÁSCARAS LNDÍGENAS — 15 másca-
ras criadas a partir de madeira, palha de
buriti, cuia e entrecasca de árvores repre-
sentativas de diversos grupos indígenas.
Museu do índio, Rua das Palmeiras, 55.
Das 13h às 17h. Até dia 30.

PORCELANA DA CASA — Objetos em
louça, porcelana francesa, que chegaram ao
Brasil durante o Reinado. Museu do Pri-
meiro Reinado, Av. Pedro II, 293 São
Cristóvão. Das 13h às 17h. Até dia 31.
TEM TAMBÉM BUUGANDÃ — Mostra
de acessórios inspirados em Carmen Miran-
da. Museu Carmen Miranda, Av. Rui Bar-
bosa, s/n°. Das 13h às 17h. Até dia 31.
VANJOUR — Pinturas. Art-Flamengo,
Rua Senador Vergueiro, 45 — Loja 9. Das
14h às 20h. Inauguração hoje às 20h. Até
dia 21 de abril.
ARTE-PAISAGEM-ARQUITETURA —
Originais de pinturas, esculturas, desenhos
e gravuras de alguns dos mais conhecidos
artistas plásticos da Alemanha, como Josef
Albers, Winfried Gaul, Thomas Lenk, Alf
Schuler e Heinz Mack. Paço Imperial. Pra-
ça XV, n° 48. Das llh às 19h. Até dia 28 de
abril. Entrada franca.

DANÇA 
£

GAÚCHE — Apresentação do grupo Vaci-
lou Dançou. No programa, Brecht e Drum-
mond, coreografias de Cartola Portela e
Playgrounds, coreografia de Rick Atwell.
Às 19h, no Teatro Villa-Lobos, Av. Prince-
sa Isabel, 440 (275-6695). Ingressos a CZS
350,00. Último dia.

MÚSICA |

AÍDA — Apresentação da ópera de Verdi
com o Bailei, Coro e Orquestra Sinfônica
do Teatro Municipal, sob a regência dos
maestros Pedro Calderon e Túlio Colaciop-
po. Solistas: Celine Imbert, Berenice Pace,
Gianfranco Cecchele, Eduardo Alvares e
outros. Direção cênica de Sonja Frisei!.
Cenários de Gianni Quarenta. Coreografia

de Sylvio Dufraver. Teatro Municipal. Ci-
nelândia (210-2463). Dom. e dia 27. às
16h30min; dias 22, 23, 25 e 26, às 21h: Dia
24, às 18h30min. Ingressos a CZS 2.800.00.
platéia e balcão nobre; a CZS 16.800,00,
frisa e camarote; a CZS 1.600,00, balcão
simples; a CZS 800,00, balcão simples late-
ral e galeria; a CZS 400,00. galeria lateral; a
CZS 200,00 estudantes e maiores de 65
anos.

DANCETERIAH

ZOOM — Discoteca com Tony D'Carlo e
Adão. Às 21h30m; e às 15h. Lgo. de S.
Conrado, 20 (322-4179). Ingressos a CZS
350,00 e vesp. de dom. a CZS 150,00.
COLUMBUS — Discoteca a partir das
22h. Ingressos a CZS 600,00. Rua Raul
Pompéia, 94.
LEON'S DISCO — Discoteca às 20h, evesperal, às 15h. na Travessa Almerinda
Freitas, 42 (359-0277). Ingressos a CZS
200,00, mulher e a CZS 250,00, homem e
vesp. a CZS 150,00.
PSICOSE DISCO PUB — Discoteca. Às
22h; vesp. às 15h. Rua Mariz e Barras, 1050
(284-1796). Ingressos a CZS 250,00, mulher
e CZS 300,00 homem e vesp. (crianças até
14 anos) a CZS 150.00.

I
Ensaiando traz sempre
as primeiras informações

sobre as peças-que
estão para estrear

O BARATO DO DOMINGO O que há para fazer gastando pouco ou nada

*9h
Vá ao I Campeonato Estadual de Fres-
cobol, nas praias de Copacabana (em
frente à R. Constante Ramos) e Ipane-
ma (Garcia D'Ávila) e torça pelos novos
talentos que participam da prova sele-
tiva.

»10h
Observe o resultado da reflexão feita
por artistas famosos sobre a obra do
pintor Manet. A exposição acontece na
Escola de Artes Visuais do Parque Lage
(R. Jardim Botânico, 414). DE GRAÇA

I10h30min Ji
Vale a pena visitar o Jardim Botânico
(R. Jardim Botânico, 1008) e ver de
perto as vitórias-régias, do Lago Frei
Leandro. Elas florescem nesta época do
ano, exalando suave aroma. Ingressos a
CZS 15.

állh
Ouem estiver em Búzios não deve per-
der o Torneio Pré-Olímpico de Vela,
que acontece na praia dos Ossos. A
competição é seletiva para a definição
da equipe que irá a Seul, em setembro.
DE GRAÇA

Massa Parmê
Chegue na Pizzaria Parmê (R. das La-
ranjeiras. 430) e peça para o almoço o
prato com o título acima. Pode ser um
talharim ou nhoque, sempre com molho
branco, galinha desfiada e muzzarela.
CZS 260.

fPicadinho da casa
O prato não é nada sofisticado, mas
costuma agradar. Trata-se do filé picadi-
nho. arroz, farofa de banana e ovo
poché. Vale como sugestão neste almo-
ço de domingo. Pague apenas CZS 250.

fMilanesa ao Lamas
Ouem freqüenta o restaurante Lamas
(R. Marquês de Abrantes, 18-A —
Flamengo) já conhece a pedida. Bastan-
te famoso, o bife à milanesa sai com
arroz à grega e custa apenas CZS 250.

?Feijoada completa
Reúna a família e vá com tudo almoçar
uma feijoada completa. O prato é servi-
do no restaurante Aurora (R Capitão
Salomão, 43 — Botafogo) e dá para
duas pessoas. Sai só por CZS 350.

14h
Para não perder o costume, hoje tem
vídeo DE GRAÇA na Casa de Qiltura
Laura Alvim (Av. Vieira souto. 176 —
Ipanema). Dentro do ciclo O Cinema e a
Guerra, o filme apresentado é West
Front 1918.

1

m17h
O Espaço Vital (R. Comte. Júlio de
Moura, 300 — Barra da Tijuca) promo-ve uma tarde de pintura ao ar livre.
Leve a garotada, entre 7 e 10 anos. pois
tem papel, lápis, brindes e pipoca. DE
GRAÇA

k17h30min
O Rioarte Instrumental realiza seu pri-
meiro show do ano. no Parque da Cata-
cumba — Lagoa. Prestigie Fernando
Leoporace e Maurício Gueiros. que es-
tarão por lá dando seu recado. DE
GRAÇA.

fl18h
A Lona (Aterro do Cocotá — Ilha do
Governador) realiza sua Ia Exposição
de Artes Plásticas, com artistas contri-
buindo para a campanha S.O.S Rio. São
pinturas, esculturas, fotoerafias etc. DE
GRAÇA.

15h
Encha-se de disposição e vá com tudo
curtir a exposição Mangueira — 60 anos.
no Museu do Primeiro Reinado Casa da
Marquesa de Santos (Av. Pedro II. 293
— São Cristóvão. Tem até fantasias. DE
GRAÇA

19h
Quem não pode assistir ao show do
roqueiro David Bowie ao vivo deve ver
o especial da Manchete. O programa
promete mostrar toda as faces do can-
tor, numa coletânea de sucessos.

t20h
O Cine Theatro íris abre suas portas
para um programa contemporâneo.
Apresenta hoje fragmentos cênicos, mí-.
mica, performances musicais e esquetes
de poesia. Compareça e pague CZS 150.

20h30min
A cinemateca do Mam (Av. Infante D.
Henrique, 86 — Parque do Flamengo)
entra no ciclo da descoberta do cinema
sueco, apresentando o filme A Mulher
que Vendeu a Alma. com Ingrid Berg-
man. CZS 80.
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Mete bronca, Sílvio!

Colunista aprova engajamento do apresentador da TVS

na causa pela dignidade sem lei e reconhece no governo do

Estado o fenômeno político da catalepsia réptil

Andam 
sussurrando pe-

Ias alcovas que Tutty
Vasques não está com nada.
Dizem que a onda agora é
Sílvio Santos show. E, sem
entrar nessa paranóia de
quem está dando mais Ibope

eu ou ele —, io direi que
não saio mais de casa aos
domingos só para ver quem o
titio Sílvio vai entregar no
seu programa. Quem é o sa-
fado da semana, qual a maior
indignação, quem comprou
quem, a porta da felicidade,
o namoro da TV, tudo —
tudinho mesmo — é acompa-
nhado com a maior vibração
lá no Encantado. O sujeito
esticou a cara, abriu a cabeça
e saiu por aí roletrando todo
mundo. O Domingo Sem Lei
chegou finalmente à TV e a
galera aqui da vizinhança e
da comunidade irmã do Do-
na Marta se diverte desde
cedo, organizando concursos

os chamados bolos — de
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adivinhação da entregação
do Sílvio.

"Hoje ele vai entregar o
Lombardi", apostou minha
avó. "Que nada! Ele vai que-
rer saber do Tom Jobim o

que foi que ele fez em Nova
Iorque para dizer por aí que
veio descansar no Brasil",
arriscou o meu irmão, sujeito
meio revoltado com sorte
alheia. "Acho 

que chegou a
hora do Sílvio revelar ao pú-
blico que Augusto Boal e
Zilka Salaberry são a mesma

pessoa", detonou o caçula
anarquista da família. "Se

vai cair no mundo artístico,
seria mais importante que ele
denunciasse a demissão do
Elso, o único funcionário
competente dos quadros da
Embrafilme, posto no olho
da rua para permitir a con-
tratação de umas amiguinhas
do Guinhoooone", ponde-
rou o Arnaldo Jabor que

sempre almoça lá em casa
aos domingos.

Domingo 
lá em casa é

mesmo uma festa. A sa-
la fica mais movimentada do
que a praça Sibelius. Nin-
guém se entende. Hoje então
vai ser o máximo, porque
além do Sílvio vai ter eleição
para decidir quem é afinal o
Baiano Fantasma. Antonio
Carlos Magalhães, Moraes
Moreira, Paulo A. Fortes,
Ronaldo Lapa, Hebe Camar-
go, Ana Maria Bahiana, Fer-
nando Bicudo e Maria da
Conceição Tavares são os
mais cotados para o concurso
que vai ter o controle organi-
zado pela Sbat. Domingo e
bom demais para se perder
tempo com A Gala e o Rato.
Troque de canal e quem sabe
o Sílvio Santos não lembra
ao povo que na véspera da
pancadaria PM de Bista do
Largo do Machado o grande

estadista Franco em seu ba-
lanço de um ano de mandato
disse ao caderninho de Cida-
de do JB que 

"nós matamos
a cobra e mostramos o pau.
só que a cobra continua ras-
tejando". Quer dizer: ou o
homem mostrou o pau ccdo
demais ou o governo se viu
diante de um caso de catalep-
sia réptil, fenômeno político
que certa vez deixou Napo-
leão em maus lençóis. Sobre
Franco, Napoleão tinha a
vantagem do cavalo branco
on lhe rocks, bem mais suave
do que a birita nacional que
faz um sujeito como eu pen-
sar nessas bobagens todas. Já
tive muitas viagens, mas co-
bra morta rastejando, fran-
camente, que bad, bicho!
PS: Mário Carneiro é o meu
pastor, nada me faltará!

I
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O ator Pauláo está no elenco de 1988, A Causa da Liberdade, musical, no João Caetano

Eu não sou Eddie Murphy

Paulão começa 88 cheio de trabalho e avisa

que o ano é de reflexão e não de comemoração

Chegou a vez do Pauião.
O ator entrou em 88 com o
pé direito e está envolvido
em nada menos do que sete
trabalhos só no primeiro se-
mestre do ano. O que não o
impede de continuar fre-
qüentando pelo menos três
vezes por semana o bar Jóia
no Jardim Botânico, onde é
íntimo de toda a turma de
cinema. Até domingo que
vem, os que ainda não entra-
ram em contato com o talen-
to desse carioca de Vila Isa-
bel, sempre disposto a brigar
pela igualdade entre pretos e
brancos, que dê uma chega-
da ao teatro João Caetano.
Paulão está no elenco de
1988, A causa da liberdade —
o musical negro que avalia os
100 anos da Abolição — e
brilha ao lado de Zezé Mota
e Antonio Pompeo.

Paulo Roberto Marques,
o Paulão, tem 35 anos. 15 de
carreira e ainda se assombra
com o preconceito racial que
espreita os de sua cor a cada
esquina. Mesmo ele. que já
tem no currículo 22 filmes,
outras tantas peças de teatro

e é figurinha fácil na televi-
são, ainda sente na pele o
desconforto dos papéis este-
riotipados e a sensação de ser
olhado de esguelha pelos co-
larinhos brancos. "Fiz um
clip para o Mick Jagger no
ano passado e quando a pro-
dução viu meu currículo
achou que eu devia ser um
Eddie Murphy. com cachê
milionário", compara. "Fica-

ram chocados quando cons-
tataram que no Brasil isso
não existe para os atores ne-
gros."

Além do musical do João
Caetano, Paulão está toda
semana no Chico Anísio
Show da TV Globo, "um dos
raros lugares onde tanto pos-
so fazer papel de bandido
como de delegado", estréia
mês que vem no seriado O
Pagador de Promessas, diri-

gido por Tizuka Yamazaki.
No Pagador, Paulão faz o
papel de Felício, um repres-
sor de posseiros, o oposto do

personagem que vive em
Fronteira das Almas, de Her-
mano Pena, também estrean-
do no início do mês nos cine-

mas da cidade. Grato ao gru-
po Opinião, com quem tra-
balhou três anos, "e a quem
devo minha bagagem teórica
e profissional", Paulão hoje
aposta no sucesso da micro-
empresa Axé Zumbi, que
criou com Antonio Pompeo
E a micro quem organiza os
melhores eventos de cultura
afro-brasileira que aconte-
cem na cidade. O próximo
será dia 1° de Abril, nos
Arcos da Lapa. Paulão e
Pompeo vão encenar A Pai-
xão de Cristo. só com atores
negros, sob o patrocínio da
Rioarte.

Num momento delicado
para todos os brasileiros,
Pauláo recomenda reflexão e
não celebração. "As 

pessoas
estão sofrendo de crise de
identidade", desconfia. "O

dia em que perceberem que.
independente da cor, estão
todas no mesmo barco, as
mudanças váo acontecer."
Paulão faz sua parte. Nem
bem terminou o curta O na-
vegante negro, de Emiliano
Ribeiro, já filma O jardim de
Alah, de David Neves.

2J lôare
COMPRA

JÓIAS, RELÓGIOS

E CAUTELAS
Antigas e Modernas

A DOAREL JÓIAS, compra Ouro, Jóias,
Brilhantes, Relógios Patek, Rolex, Va-
cheron, Lange, inclusive em modelos
cronógrafos. As compras são feitas so-
mente na Loja da Rua Barata Ribeiro,
473 (Galeria Menescal) — Copacabana.

Tels.: 255-2993, 256-4895
e 255-7896

Também atende a domicilio
• Conserta todas e quaisquer marcas

de relógios e troco pilhas em geral.

CELULITE?
A MESOTERAPIA, aplicada
corretamente é o que há de mais
moderno e eficaz.

EMAGRECIMENTO?
Emagreça ganhando vida e be-
leia, sem perder a saúde.
Aprenda a não engordar mais,
comendo de tudo.

CIRURGIA PLÁSTICA?
A qualidade e a seriedade são
nossos pontos de honra. Nossos
cirurgiões têm quase 15 anos de
experiência. Conheça nossos pa-
cotes econômicos e as opções.

CLÍNICA

NOVA

FORMA

NITERÓI: Tel. 714-3135 e *714-3292

it i LAVA
TAPETES

CARPETES

• ESTOFADOS
IMPERMEABILIZA

IPERSIANAS VERTICAI
Lava e Conserta

Aceitamos cartões de crédito

571-7447 . 571-2198^i

O que a Televisão

apresenta de melhor
está na seção

Destaques da Semana

0-M
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0 Grupo Tana vai con tar na peca A Gera^ao Trianon como era 0 leatro brasileiro de Procopio Ferreira e Dulcina de Morais

R \v

O Grupo Tapa vai contar na peça A Geração Trianon como era o teatro brasileiro de Procópio Ferreira e Dulcina de Morais

Dizem que nunca foi tão
difícil conquistar público pa-
ra o teatro. Durante a sema-
na, quem obtém 50% da casa
por noite ri feliz. Por isto,
recordar o início do teatro
brasileiro hoje — o Teatro
Trianon como símbolo — é
um verdadeiro refresco. Nes-

PROTEJA SEU SOFÁ

Scotchgard
Lavagem e Impermeabilização —

rápida e no local — de sofás,
bancos de carros, carpetes,

tapetes, cortinas, etc...
Impermeabilizarite totalmente

invisível. Protege contra a poeira,
líquidos e gorduras.

IMPERMEABILIZAÇÃO
Sofá de 2 lugares 3.500,
Sofá de 3 lugares 4.500,
Bancos de carros 5.200,

LAVAGEM
Sofá de 2 lugares 3.100,
Sofá de 3 lugares 4.100,
Bancos de carros 3.800,
Carpetes até 30m 3.850,

R. Lucídio Lago, 91
Grupo 501

Tel.: 581-2999 <
Tel.: 241-1091

te prédio da antiga Avenida
Central a casa lotava todos
os dias em quatro ou cinco
sessões seguidas. O Trianon
tinha quase mil lugares, pú-
blico ávido pelas peças que
mudavam a cada semana. No

palco, invariavelmente con-
tracenavam o primeiro ator
(a estrelíssima), a dama galã
(primeira mulher do elenco),
a sobrête (empregadinha) e o

galã 
"cômico", ou "amoro-

sò". O enredo não variava
muito. Todos corriam pelo
palco dizendo ingênuas malí-
cias em português castiço.
Todo este mundo dos palcos
dos anos 10, 20 e 30 estarão

presentes em A Geração
Trianon. Texto de Ana Ma-
ria Nunes, sob a direção de
Eduardo Wotzik do grupo
Tapa, com estréia para o fi-
nal de abril na casa de
Cultura Laura Alvim.

"Esta 
peça quer discutir

o que é o teatro brasileiro. O
Trianon era superpopular,
de muita importância e quase
toda nossa pesquisa foi feita
em sebos. Daqui a 10 anos
não existirão mais registros
sobre o assunto. Continuare-
mos tentando saber o que é
teatro brasileiro desprezando

histórias como esta", deten-
de Eduardo Wotzik. Preocu-
pado em discutir a história
do teatro — de como ele se
elitizou e perdeu seu público
—, Eduardo quer que a peça
o faça de forma divertida.
Apesar de fazer parte do
Projeto Escola idealizado pe-
lo Tapa (que abre a bilhete-
ria para o público só segunda
e terça), o texto de Ana
Maria, segundo Eduardo,
tenta se aproximar do ator
desta época, um trabalhador
acima de tudo.

As centenas de peças do
Trianon eram montadas por
equipes imensas (30 mem-
bros) que viviam no teatro.
Muitos, literalmente. O dire-
tor era chamado ensaiador,
figura disciplinadora que fi-
xava na tabela (quadro de
avisos) se o ator estava des-

pedido ou multado. Existia o
avisador (o 

"boy" de hoje),
o cabo da claque (ou maestro
da claque) que, do lado de
fora do teatro, escolhia os
estudantes que melhor ris-
sem. Os papéis — vividos

por atores como Leopoldo
Fróes, Procópio Ferreira,
Dulcina de Moraes e Abigail
Mayer, entre outros — eram

destinados ao tipo físico do
ator. Henriqueta Brieba (pe-
ríodo pós-Trianon), por
exemplo, era sempre a se-

gunda sobrête. "Ninguém se
importava em fazer papéis
coadjuvantes. Hoje todo
mundo quer ser o primeiro,
não há espírito de Compa-
nhia", reclama Eduardo. O
Trianon foi palco de muito
"lançamento de moda", pois
as atrizes usavam suas pró-
prias roupas em cena. Foi,
também, local de encontro e

participação política. Lá se
criou o Sbat e a Casa dos
Artistas. Além dos Sindica-
tos dos Maquinistas de Tea-
tro, dos Iluminadores, dos
Eletricistas. Mais do que um
grupo contemporâneo, a ge-
ração foi um espírito de cria-
ção popular, onde cada
membro tinha participação
ativa. Basta ler A Vida de
Um Ponto, de Mário Yulles
— fonte de pesquisa do gru-
po — para ver quanto um
sujeito, que apenas soprava
o texto aos atores, tinha para
contar.

Maria Silvia Camargo

No início foi o Trianon
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Continuações

Último dia

OS CLOWNS — Roteiro e direção de
Dácio Lima. Com Ademir de Souza, Cintia
Barreto, Elena Pires e outros. Casa de
Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto,
176 (227-2444). Às 21h. Vesperal de dom,
às 16h. Ingressos a CZS 250,00. Vesp. de
dom a CZS 250,00. (Livre).
GUYS & DOLLS — Musical em inglês,
baseado na obra de Damos Runyon. Dire-
ção de Fernando Farah e David Evans.
Com o grupo The Little Theatre. Às
20h30min e matinê dom, às 17h30min, no
American SchoU Auditorium, Estrada da
Gávea, 132 (399-5740). Ingressos a CZS
350,00 e a CZS 250,00, estudantes.

ALUGA-SE UMA BARRIGA — Texto
de Jurandir Pereira. Direção de César
Amorim. Com Mareia Mattow. Alice Bar-
ros, Joice Cooper, César Amorim, entre
outros. Teatro do Clube Municipal, Rua
Haddock Lobo, 359 (284-2045). De 6a a
sáb.. às 21 h e dom., às 20h. Ingressos a CZS
250,00 e a CZS 150,00, estudantes e classe
artística.
O XMIGO DA ONÇA — Texto de Chico
Caruso, com colaboração de Nani. Direção
de Paulo Betti. Com Antônio Grassi, An-
drea Beltrão, Cristina Pereira, Eliane Giar-
dini e outros. Tea-
tro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara, 17
(240-4879). De 4a a sáb., às 21 h e dom., às
19h. Ingressos 4a, 5a e dom., a CZS 400,00;
6a e sáb.. a CZS 500,00.
BLAS-FEMEAS — Textos de Bukowski,
Ionesco, James Barrie, Gerald Thomas e
outros. Direção de Roberto Lage. Com
Ana Kfouri, Lu Grinaldi e Rita Malot.
Centro Cultural Cândido Mendes, Rua Joa-
na Angélica, 63. (227-9882). De 4a a dom,
às 21h30min. Ingressos de 4a a 6a e dom. a
CZS 400.00; sáb. a CZS 500,00.
CADÊ O FOGO? — Texto de Clóvis e
Fernando Bohrer. Direção de Fernando
Bohrer. Com atores formandos da Casa de
Artes de Laranjeiras. Teatro Cacilda Bec-
ker, Rua do Catete, 388 (265-9933). De 4a a
dom, às 21h. Ingressos a CZS 250,00. Até
dia 27.
CAMAS REDONDAS, CASAIS QUA-
DRADOS — Texto de Ray Cooney e John
Chapman. Tradução de João Bethencourt,
direção de José Renato. Com Jonas Bloch,
Angela Vieira, Emiliano Queiroz. Elsio
Romar e outros. Teatro Ginástico. Av.
Graça Aranha. 187 (220-8394). De 4a a 6a,
às 21 h; sáb, às 20h e 22hl5min; dom., às
18h e 21h. Ingressos 4a, 5a e dom a CZS
300,00; 6a a CZS 400,00 e sáb a CZS 500,00.

1888 A CAUSA DA LIBERDADE —
Texto de Domingos de Oliveira. Direção de
Anselmo Vasconcelos. Com Nelson Dan-
tas, Antônio Pompeu, Paulão, Zezé Motta
e outros. Teatro João Caetano, Pça Tira-
dentes, s/n° (221-0305). De 4a a sáb, às
21hl5min e dom, às 19h. Ingressos 4a e 5a, a
CZS 250,00 ; 6a, sáb e dom, a CZS 350,00
até dia 27.
A CERIMÔNIA DO ADEUS — Texto de
Mauro Rasi. Direção de Paulo Mamede.
Com Sérgio Brito, Iara Amaral, Natália
Timberg e Marcos Frota. Teatro dos Qua-
tro, Rua Marquês de Sâo Vicente, 52 — 2o
andar (274-9895). De 4a à 6a, às 21h30min.
Sáb, às 20h e 22h30min. Dom. às 18h e 21 h.
Ingressos 4a e 5a a CZS 400,00; 6a e sáb a
CZS 600,00 e dom a CZS 500,00 ; 6a,
menores de 18 anos a CZS 300,00.
A DONA DO BORDEL — Texto e dire-
çáo de Gilberto Fernandes. Com Vic Mili-
tello. Teatro Alasca, Av. Copacabana,1241
(247-9842). De 4a a 6a, às 21 h30min; sáb., às
22h, e dom., às 19h. Ingressos de 4a a 6a e
dom. a CZS 300,00; sáb. a CZS 400,00.
DONA DOIDA: UM INTERLÚDIO —
Texto de Adélia Prado. Direçáo de Naum
Alves de Souza. Com Fernanda Montene-
gro. Teatro Delfln, Rua Humaitá, 275 (266-
4396). De 4a a sáb, às 21h30min; dom, às
18h e 20h30min. Ingressos de 4a a 6a e dom
a CZS 500,00; sáb a CZS 700,00.

As Blas-Fêmeas ultrapassam as 100 representações no Centro Cultural Cândido Mendes

estudantes. Duração; lhl5min (14 anos).
Até dia 10 de abril.
LUA NUA — Texto de Leilah Assunção.
Direção de Odlavas Petti. Com Elizabeth
Savalia, Otávio Augusto e Maria Cristina
Gatti. Teatro Nelson Rodrigues (ex-BNH),
Av. República do Paraguai esquina de Av.
Chile. (262-0942). De 4a a sáb, às 21h; dom.
às 20h. Ingressos de 4a a 6a, a CZS 400.00.
sáb, e véspera de feriado, a CZS 600,00;
dom a CZS 500.00. Duração: lh20min (14
anos). Estacionamento grátis na garagem
do prédio e ponto de táxi no local.
O MISTÉRIO DE IRMA VAP — Comé-
dia de terror de Charles Ludiam. Tradução
e adaptação de Roberto Athayde. Direção
de Marília Pera. Com Marco Nanini e Neí
Latorraca. Teatro Casa Grande. Av. Afrà-
nio de Melo Franco. 290 (239-4046). De 4a a
sáb, às 21h30min: dom às 19h. Ingressos -Ia
e 5a a CZS 600.00; 6a e sáb. a CRS 800,00 e
dom a CZS 700,00. Todas as sextas, estu-
dantes de 10 a 18 anos pagam CZS 500,00.
Duração: lh45min (10 anos). Entrega de
ingressos a domicílio. Até dia 27.
NOVIÇAS REBELDES — Musical de
Dan Goggin. Tradução e adaptação de
Flávio Marinho. Direção de Wolf Maya.
Com Cininha de Paula. Stella Miranda.
Rosa Maria, Dudu Moraes, Sylvia Massan,
Betina Vianny, entre outras. Teatro Copa-
cabana. Av. N. S. Copacabana, 327 (255-
7070). De 4a a 6a. às 21h30min, sáb., às 20h
e 22h30min, dom., às 19h e 21h30min.
Vesperal de 5a, às 17h. Ingressos 4a e 5a e
vesperal a CZS 500,00, e de 6a a dom., a
CZS 600,00.
UMA PEÇA POR OUTRA — Texto de
Jean Tardieu. Direçáo de Eduardo Tolenti-
no de Araújo. Com o grupo TAPA. Teatro
da Casa de Cultura Laura Alvim, Av.
Vieira Souto, 176 (227-2444). De 4a a sáb,
às 21h30min, e dom, às 20h. Ingressos 4a e
5a a CZS 300,00; 6a e dom a CZS 400.00 e
sáb. a CZS 500,00.
PRIMA COM CHANTILLY — Comédia
de Louis Vemeuil. Tradução de Eliana
Ovalle. Direçáo e adaptação de Paulo Fi-
gueiredo e Paulo Afonso de Lima. Com
Elizângela, Paulo Figueiredo, Rogério Fa-
biano e Eliana Ovalle. Teatro da Praia, Rua
Francisco Sá, 88 (287-7794). De 4a a 6a. às
21h30min; sáb. às 20h e 22h30min e dom. às
18h30min e 21h. Ingressos 4a, 5a e dom. a
CZS 500.00; 6a e sáb.. a CZS 600,00 Entre-
ga de ingressos a domicílio. Duraçáo:
lh30min (14 anos). Até dia 3 de abril.
QUEM PROGRAMA AÇÃO COMPU-
TA CONFUSÃO — Comédia de Anthony
Marriott e Bob Grant. Traduçáo de Marisa
D. Muray. Direçáo de Attilo Ricco. Com

Der.ise Fraga. Itamar Vital. José Augusto
Branco. Lúcia Alves, Rogério Cardoso.
Paulo Castelli e Mareio Augusto. Teatro
Princesa Isabel. Av. Princesa Isabel. 186
(275-3346). Ensaios abertos. 5a e 6a. às
21hl5min. sáb. às 20h e 22h30min. e dom.
ás 18h e 21hl5min. ingressos a CZS 300,00.
RELAÇÕES — Texto de ítalo Luís. Dire-
ção de Luís Carlos Almeida e grupo Andar.-
ça. Com Amilton Penedo e Augusto Mello.
Teatro de Lona. Aterro do Cocotá. Ilha do
Governador. Sáb e dom. às 20h. Ingressos a
CZS 150.00.
AS SEREIAS DA ZONA SUL - Texto
de Vicente Pereira e Miguel Falabella.
Direção de Jacqueline Laurence. Com Mi-
guel Falabella e Guilherme Karam. Teatro
Clara Nunes. Rua Marquês de S. Vicente.
52/3° (274-9696). De 4* a sáb.. às 21h30min;
dom. às 19h e 21h30min. Ir.zressos a CZS
400,00 (4a. 5a e dom.) e a CZS 500,00 (6a e
sáb.). Entrega de ingressos a domicilio. (14
anos).
THEATRO MUSICAL BRAZILEIRO:
1914/ 1945 — Seleção das músicas mais
significativas do teatro musical pesquisadas
por Luiz Antônio Martinez CorTeia (tam-
bém na direção) e Marshall Netheriand.
Com Caíque Ferreira. Sheila Matos. An-
drea Dantas. Annabel. Albemaz, Jorge
Maia e Fábio Pilar. Teatro Rival. Rua
Álvaro Alvim, 33 (240-1135). De -ía a sáb.
às 21h; dom. às 19h. Ingressos 4a e 5a CZS
400,00; de 6a a dom., a CZS 500.00. Dura-
çáo: lh30min (18 anos).
TINHA QUE SER VOCÊ — Texto de
Joseph Bologna e Renée Taylor. Direção
de Marília Pera. Com Stella Freitas e Flávio
Galvão. Teatro Tereza Raquel. Rua Siquei-
ra Campos. 143 (235-1113). De ia a sáb. às
21h30min: dom, às 19h e 21h30min. Ingres-
sos 4a e 5a a CZS 500,00; de 6a a dom a CZS
600,00. Duraçáo: lh50min (1- anos).
TODO MUNDO NU — Comédia de Ri-
cardo Bandeira. Com Fátima Ribeiro, Kari-
ta Robattini, Cacá Nunes e Ivan Ramos,
entre outros. Teatro Suam. Praça das Na-
çôes. 88 (270-7082). De 5a a dom. às 21h.
TRIBLTO — Comédia de Bernard Slade.
Tradução de Paulo Autran Direçáo de
.Antônio Mercado. Com Jorge Dóna. Mo-
nique Laffond, Cissa Guimarães. Fehpe
Martins e outros Teatro Vanucd, Rua
Marquês de S. Vicente. 52/3° (274-7246).
De 4a a 6a. às 21h30min, sáb., às 20h e
22h30min. e dom., às 19h e 21h30min.
Ingressos -i1. 5a a CZS 400.00 e 6a e sáb. a
CZS 600.00; dom. a CZS 500,00. Às 6H,
menores de 18 anos pagam CZS 400,00.
Duraçáo: 2h (14 anos).Frota, em A Cerimônia do Adeus

ÉDIPO REI — Texto de Sófocles. Direçáo
de Da Costa. Paço Imperial. Pça 15. De 5a a
sáb, às 21h e dom, às 19h. Ingressos a CZS
200,00 e CZS 150,00, estudantes. Até dia 10
de abril.
EU TE AMO — Texto e direçáo de
Arnaldo Jabor. Com Bruna Lombardi e
Paulo José, Teatro de Arena. Rua Siqueira
Campos, 143 (235-5348). De 4a a sáb. às
21h30min; dom, às 20h. Ingressos de 4a a 6a
e dom a CzS 600,00; sáb a CZS 700,00.
Jovens, entre 14 e 18 anos, tem 50% de
desconto. (14 anos).
A GRANDE REVISTA — Texto de Clau-
dio Gonzaga. Direçáo de Paulo Afonso de
Lima. Com Sandra Barsotti, Olga Renha,
Monique Alves, Ramon Coelho e outros.
Teatro do América, Rua Campos Sales, 11S
(234-2060). De 5a a sáb, às 21hl5min; dom.
às 20hl5min. Ingressos 5a a CZS 350.00; 6a
a CZS 400,00; sáb. e dom. a CZS 450.00.
UM HOMEM SOBRE O PARAPEITO
DA PONTE — Texto de Guy Foissy.
Tradução e direçáo de Carlos Vereza. Com
Carlos Vereza e Clemente Vizcaíno. Teatro
João Teotônio. Centro Cultural Cândido
Mendes, Rua da Assebléia. 10 (224-8622),
de 5a a sáb. às 21h; e dom, às 18h30min e
21h. Ingressos a CZS 500,00 e CZS 350,00,

Programa 25
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Oficina de brincadeiras

Daniel Azulay sai da televisão e

ensina a garotada a fazer mágicas, bonecos

com bola e outras artes na Laura Alvim

Daniel Azulay saiu das
telas, mas continua apron-
tando mil e uma atividades

para a garotada. Desta vez
organizou uma Oficina de
Criação, para crianças de 5 a
12 anos. e promete despertar
e desenvolver a criatividade
em gente miúda. Usando a
Casa de Cultura Laura Al-
vim como sede, Daniel ensi-
nará várias formas de expres-
são artística, englobando tra-
balhos com bola. desenho,

papel, sons, bonecos, mágica
e até vídeo, satisfazendo as-
sim seu sonho antigo de dar
oportunidade ás crianças de
soltarem a imaginação. A
Oficina, com duas turmas de
50 alunos, durará de 5 a 28
de abril.

Daniel pretende valorizar

qualquer processo criativo da
criança, dando oportunidade
dela se sentir compreendida
e de expressar seus sentimen-

tos. Nesta oficina ele contará
com a assessoria de pedago-
gos e com o apoio de monito-
res e recreadoras. Usando
sua experiência de lidar com
a garotada, participará de to-
das as atividades do curso,
oferecido nas tardes de ter-
ças e quintas-feiras. Depen-
dendo do trabalho, a aula
contará também com uma

pessoa especializada no ra-
mo. Por exemplo, no dia em
que o pessoal tomar conheci-
mento das dobraduras e artes
com papel, Zeca das Pipas
estará presente, mas quando
se falar de bolas de soprar e
como transformá-las em bi-
chos, ninguém melhor do
que Azulay. Já na oficina de
mágicas, a criançada apren-
derá a postura, mis-en-scene
e números diversos, que se-
rão apresentados pelos pró-
prios alunos.

Mas difícil mesmo vai ser

manter a garotada quieta
quando elas aprenderem a
criar brinquedos feitos de su-
cata doméstica, a desenhar e
a criar máscaras. Vai ter até
amostra de bonecos tipo
"muppet" e ventríloco.

Segundo Daniel Azulay.
este curso representa "um

resumo de mais de 10 anos
de experiência junto ás crian-

ças e e de um trabalho que
elas constumavam assistir na
TV". Com 40 anos, Azulay
ainda espera fazer muito
mais pela sensibilidade artís-
tica. Os interessados no
curso poderão se inscrever
na Casa de Cultura Laura
Alvim (Av. Vieira Souto,
176 — Ipanema) e pedir in-
formações pelo telefone
227-2444. Cada aluno pagará
CZS 3 mil 500. mas terá
direito a todo o material que
utilizar.

k Para você que está curtindo o Rio,
recomendo o Sobre as Ondas.
O mais belo visual de Copacabana.
Música ao vivo para dançar com
duas bandas. Anexo ao Help.
Cozinha internacional. Av. Atlântica, g
3432. Tel.: 521-1296. ~• ¦ °

) A churrascaria que tem a cara do S
Rio: Plataforma I, onde todos o
se encontram, vêem e são vistos. o-
Almoço e jantar. No 1 ? andar, £
supermusical folclórico, Brasil de <
Todos os Tempos, com 130 artistas, w
Adalberto Ferreira, 32. Tel.: 274*4022. <

¦ » CC
? Dance como antigamente ao som da <

Bigband e cantores no Vinícius.
Todos os ritmos. Anexo, ^
Churrascaria Copacabana, a das 5
carnes exclusivas. Av. Copacabana, 11
1144. Tel.: 267-1497 * 267-1491 JJ

26 Programa

Daniel Azulay acha que o importante e ensinar a criança a souar a imaginaçau

Você quer estar 
"na 

sua"?

Quer se sentir seguro, ter

sucesso? Não entre pelo cano!

Entre no CEPA e faça sua
Orientação Vocacional.

CEPA - CENTRO DE PSÍC0L0G1A APLICADA

Rua Senador Dantas,- 118 — 9o and. — RJ
Tels.: 220-6545—220-5545
Desde 1952 a serviço da Psicologia
no Brasil.
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CIRCO HATARY — Circo de trés lonas
com acrobatas, mágicos, palhaços e o maca-
co no globo da morte. Pça. 11. 4a e 6a, às
21 h; 5a, às 17h e 21h; sáb, às 15h, 17h, 19h e
21 h e dom, às lOh, 15h, 17h, 19h e 21h.
Ingressos: arquibancada a CZS 200,00
(crianças até 10 anos) e CZS 300,00 (adul-
tos); cadeira lateral a CZS 300,00 (crianças
até 10 anos) e CZS 500,00 (adultos); cadeira
central a CZS 400,00 (crianças até 10 anos)
e CZS 600,00; camarote (quatros lugares) a
CZS 3 mil.

Planetário

PLANETÁRIO — ProgramaçAo: dom, A»
17h, Carrinho fcllx (crianças dc trê* a sei»
ano»); A» 18h30mln, Roboilnho Blltz « ai
««tr«íu (criança» dc cinco a 12 ano»), Av.
Pc, Leonel Franca, 240 (274.0046), Ingres-
»ot « CzS 56,00, adulto» c CzS 28,00,
crlançai.

Show

MUNDO DO TERROR — Show com
bonecos animados e monstros ao vivo,
Playland, Barrashopping, Av. das Améri-
cas, 4666. Diariamente das 14h às 22h.
Ingressos a CZS 200,00. Crianças até cinco
anos náo pagam.
O PÃO DE AÇÚCAR DAS CRIANÇAS

Apresentação do espetáculo O Gran
Circo Internacional Blsnaga de Açúcar, de
Paula Mofreita e Vander de Castro. Sáb e
dom, às 16h, no Morro da Urca, Av.
Pasteur, 520. Ingressos a CZS 230,00.
Crianças entre quatro e 10 anos têm 50% de
abatimento.
CLUBINHO DO PLAZA — Apresenta-
ção do grupo Mamulengo Arte Viva, de
Januário (Minas). Pça da Alimentação do
Plaza Shopping. Niterói. Hoje. às 17h.
Entrada franca.
PARQUE DE DIVERSÕES NO PLAZA

Tobogá Trem Fantasma, Carrossel e
Casa de Espelhos. Plaza Shopping. Niterói.
Diariamente, das 14h às 22h.

Hoje é o último dia para se ver Os Clowns, na Casa de Cultura Laura Alvim

FAZ SOL LÁ SIM — Texto e direção de
Sérgio Thelency. Com o grupo Lumiart.
Teatro da Galeria, Rua Senador Vergueiro.
93 (225-8846). Sáb e dom, às 16h30min.
Ingressos a CZS 200,00.
HEP E REG — Texto de Arnaldo Miran-
da. Direção de Ivan Merlino. Teatro Va-
nucci, Rua Marquês de S. Vicente, 52/3°
(274-7246). Sáb e dom, às 17h30min. In-
gressos a CZS 300,00.
A LÂMPADA FLUTUANTE — Texto e
direção de Pauline Luise Milek. Teatro
Ipanema. Rua Prudente de Morais. 824
(247-9794), Sáb e dom. às 17h. Ingressos a
CZS 250.00.
OVO DE COLOMBO — Texto de Marília
Gama Monteiro. Direção de Marcelo de
Barreto. Com o grupo Studio 9. Teatro da
Casa da Cultura Laura Alvim, Av. Vieira
Souto, 176 (227-2444). Sáb. e dom, às
16h30min. Ingressos a CZS 300.00.
UM PEIXE FORA D'ÁGUA Musical do
Fundo do Mar — Texto, adaptação e dire-
ção de Sura Berditchevsky. Teatro VUla-
Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695).
Sáb e dom, às 17h. Ingressos a CZS 250,00.
Até dia 27.
PRISIONEIROS DA BRUXA - Texto e
direção de Luna Brum. Teatro do TIJuca
Ténli Clube. Rua Conde de Bonfim. -51.
Dom, 18h. Ingreisoi a CZS 150,00.
O RAPTO DAS CEBOLLNHAS — Texto
de Maria Clara Machado. Direção de Már-
cio Trigo. Teatro da Cidade, Av. Epitácio
Pessoa, 1664 (247-3292). Sáb. e dom. às
17h. Ingressos a C23 250.00.
A REVOLTA DOS BRINQUEDOS —
Texto de Pernambuco de Oliveira e Pedro
Veiga. Direção de José Carlos Chagas
Teatro da SUAM, Pça. das Nações. 88.
Bonsucesso. Sáb, às 17h e dom. às lOh e
17h. Ingressos a CZS 200,00. Até dia 27.

SAPATO MUSICAL — Musical infanto-
juvenil de Sérgio Melgaço. Direção de
Eliane Maia. Teatro Teresa Rachel. Rua
Siqueira Campos, 143 (235-1113). Sáb. às
17h e dom. às 16h. Ingressos a CZS 250,00.
THUNDERCATS E CHAPEUZINHO
VERMELHO CONTRA O LOBO MAU
— Texto e direção Brigitte Blair. Teatro
Brigitte Blair 2. Rua Senador Dantas. 13
(220-5033). Sáb e dom, às 16h. Ingressos a
CZS 200,00.
OS TRÊS PORQUINHOS — Texto de
Lauro Gomes. Direção de João Soncini e
Dylmo Elias. Com o grupo Euivocê. Teatro
do América, Rua Campos Sales, 118 (23-4-
2068). Sáb. e dom, às 16h. Ingressos a CZS
200,00.

Texto e direção de Jayr Pinheiro. Teatro
Alaska, Av. Copacabana, 1241 (247-9842).
Sáb. e dom, às 17h. Ingressos a CZS 200,00.
BELELÉU — Texto de Ramon Palut. Com
o grupo Ares do tempo. Teatro de Bolso
Aurimar Rocha. Av. Ataulfo de Paiva, 269
(239-1398). Sáb. e dom, às 16h. Ingressos a
CZS 300,00
BETO E TECA — Texto de Volker Lud-
wig. Direção de Renato Icarahy. Com o
grupo TAPA. Teatro dos Quatro. Rua
Marquês de S. Vicente, 5212° (274-9895).
Sáb. às 17h e dom, às 16h. Ingressos a CZS
300,00.
O BRICABRAQUE DE SEU BIBEDES

Texto de Vicentina Novelli. Direção de
Marcelo de Barreto. Teatro do Barrashop-
ping. Av. das Américas, 4666 (325-5844).
Sáb e dom. às 18h. Ingressos a CZS 300.00.
A BRUXINHA QUE ERA BOA — Texto
de maria Clara Machado. Direção de Ale-
xandre Mendonça. Teatro do Grajaú Coun-
try Clube. Rua Professor Valadares. 262
(258-5155). Sáb e dom, às 17h30min. In-
gTessos a CZS 200,00.
Ò BRUXO E O REPOLHINHO AZUL

Texto de Wall Barret. Direção de Ada
Souza Lima. Teatro Canto América, Rua
Lauro Muller, 1. Séb. c dom., As 17h.
Ingressos a CZS 150,00. Acompanhante
nAo paga.
CALIBÁ — Texto de Marilu Alvarez.
Direção de Waldez Ludwig. Teatro da UFF,
Rua Miguel de Frias, 9, Niterói (717-8080).
Sáb. e dom., às 16h. Ingressos a CZS
200,00. Até dia 27 de março.
CAMALEÃO E AS BATATAS MÁGI-
ÇAS — Texto de Maria Clara Machado.
Direção de Claudia Vieira. Teatro do Plane-
tárlo, Av. Pe. Leonel Franca. 240. (274-
0096) Sáb e dom. às 16h. Ingressos a CZS
200,00. Até dia 29 de maio.
CHAPEUZINHO AMARELO — Texto
de Chico Buarque. Direção de Zeca Ligiero
Coelho. Teatro Cândido Mendes. Rua Joa-
na Angélica, 63. Sáb., às 17h, e dom., às
16h e 17h30min. Ingressos a CZS 250.00.
Até domingo.
CHAPEUZINHO VERMELHO - Texto
dc direção Maria Clara Machado e direção
de Limachem Cherem. Teatro Imperial.
Praia de Botafogo, 524. Sáb. e dom., às
17h30min. Ingressos a CZS 200.00. Acom-
panhante não paga.
OS CLOWNS — Ver detalhes em Teatro.
O ESTRANHO NO NINHO/O PATI-
N'HO FEIO — Texto de Aurimar Rocha.
Direção de Wagner Lima. Teatro de Bolso
Aurimar Rocha, Av. Ataulfo de Paiva, 269
(239-1498). Sáb e dom, às 17h30min. In-
gressos a CZS 300,00.

Cinema

OS FANTASMAS TRAPALHÕES —
Filme dos Trapalhões. Hoje, às 15hl0min.
16h50min, 18h30min. no Art-Fashion Mall
1. S. Conrado (Livre).
O GRANDE ESPETÁCULO - Apresen-
tação de um show do Circo de Moscou, sob
a direção de Victor Georgyev. Falado em
português. Hoje, às 14h30min, na Estação
Botafogo. Rua Voluntários da Pátria, 88.

Teatro

ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS

Atriz, autora
e diretora
de Um Peixe
Fora D'Água,
Sura
fíerditchevsky,
garante a
qualidade do
espetáculo,
em cartaz
no Villa
Lobos
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No lugar dos contratem-

pos da ópera Aída, o palco
do Teatro Municipal será

ocupado na segunda-feira

por 25 instrumentistas brasi-

leiros, incluindo Wagner Ti-

so, Paulo Moura, Rafael Ra-

bello e João Carlos Assis

Brasil, no II Concerto Brah-

ma Extra de Música Instru-

mental. No ano passado, o

show lotou o teatro e consa-

grou o projeto, que já está
no terceiro ano com apresen-
tações semanais no Centro
Cultural Cândido Mendes.

No concerto de segunda-
feira os músicos homenagea-
rão 21 compositores brasilei-

ros, de Noel Rosa a Cacaso.
No encerramento, será apre-

sentado um pot-pourri das

obras de Tom Jobim, com
arranjo e regência de Wag-
ner Tiso. Tom não confir-
mou presença, mas já estão

garantidos Vera Fischer e
Nuno Leal Maia como apre-
sentadores.

A grande sensação da se-
mana é a volta dos Dzi Cro-

quettes, 17 anos depois do
histórico show de lançamen-
to na boate Pujol. Com ape-
nas quatro integrantes do

grupo original e 11 bailarinos
novos, os Dzi Croquettes es-
tréiam terça-feira no Scala 1

para um temporada de duas

semanas. Do grupo que es-
candalizou os anos 70 com

piadas escrachadas e uma

i ' V/ « »• "f 7

imagem andrógina assumida,
estarão neste revival Lennie
Dale, Ciro Barcellos, Cláu-
dio Gaya e Wagner Ribeiro,
autor do texto. Cláudio To-
var se limita apenas à ceno-

grafia. O show do Scala res-

peita a mesma estrutura de

toda a carreira do grupo, mas

inclui novas coreografias e

Miquinhos
Amestrados
fazem o show
Macaco Gosta de

u ij/untmu

principalmente piadas atuais.

Quem prefere deixar o

passado de lado pode assistir
ao show futurista do multite-

cladista Luciano Alves, quin-
ta e sexta no Paço Imperial,

na Praça 15. Cercado por
samplers e computadores,
Luciano toca sozinho o Bole-

ro, de Ravel, Prelúdio das

Bachianas n° 4, de Villa-

Lobos, e Maracatu Atômico,
de Jorge Mautner e Nélson

Jacobina. No sábado, a Or-

questra de Cordas Brasilei-
ras, formada por 14 músicos

com idade média de 24 anos,

se apresenta na Sala Funarte.

No repertório estão Pixingui-

nha, Ernesto Nazareth e Ra-

damés Gnattali.
No Teatro Ipanema,

João Penca e os Miquinhos
Amestrados lançam o LP

Além da Alienação, que co-

meça a chegar nas lojas em

abril. Na curta temporada de

quarta a domingo, Avel Lo-

ve, Selvagem Big Abreu e

Bob Gallo mostram 18 músi-
cas, incluindo a antiga Como

Macaco Gosta de Banana e o

último sucesso Banana Split.
No Circo Voador, sexta-feira
é noite de som heavy com o

Azul Limão, e no sábado se
apresenta a banda paulista
Inocentes. De resto tem

Zimbo Trio, de quarta a do-

mingo, no People; João Do-

nato, na quinta, na Colum-
bus; e Ivon Curi, na quarta,
no Centro Cultural Cândido
Mendes. O sambista João
Nogueira canta de quinta a

sábado no Botecoteco e o

mangueirense Nelson Sar-

gento fica sexta e sábado, no
Barba's.

Márcia Vieira
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Três 
perguntas para

Lennie D ale

Lennie Dale está inconti-
do. É com uma espécie de
energia há tempos reprimida

que eie se prepara para libe-
rar no palco do Scala 1, ter-

ça-feira. 
"Estou dançando

melhor do que há 10 anos",
diz num tom de desafio, qua-
se ameaça. Aos 50 anos de
idade, revela-se contradito-
rio. Ao mesmo tempo em

que propagandeia sua vitali-
dade e joie-de-vivre, Lennie
Dale espreita o fim do raun-
do. E quanto mais tempo

passa no Brasil, mais se con-
funde com o português. Len-
nie já não compreende pala-
vras como transgressão e
subversão — logo ele. O bai-
larino que agitou os anos 70
fala ao Domingo Programa:
1. Por que ressuscitar o Dzi
Croquettes?
R — Porque foi o momento
mais feliz da minha vida. E

como estou passando uma
fase feliz — e estou fazendo
análise para ficar mais alto —

eu queria juntar esta felicida-
de pessoal, do Leonardo Le-

pozine (que é o meu nome),
à felicidade profissional que
resultou naquele espetáculo.
O mais lindo que fiz.

2. A marca do grupo sempre

foi a irreverência e o bom
humor. Nesta montagem, vo-
cês incluíram um esquete dra-
mático reproduzindo a cena
do assassinato do ex-
Croquette Carlinhos Macha-
do. Ficou mais difícil escapar
da tragédia nos tempos de
hoje?

R — Claro. Naquele tempo
não tinha esse tipo de violên-
cia (assassinato de homosse-
xuais) e criamos esse quadro
por causa do momento. Fiz

questão de mostrar para o

povo a morte dele, que nin-

guém viu — ele estava sozi-
nho no apartamento. E botei
ele morrendo feliz, indo ao
encontro de Elis Regina.

3. Como o mais transgressor
dos Croquettes nos anos 70, o

que você acha que ainda pode
ser transgredido no compor-
tamento atual do carioca?

R — Primeiro, tenho mais
energia hoje do que tinha aos
40 anos. Nunca vou ser um
senhor bem comportado.
Agora, acho que quem mora
no Rio tem que ter cuidado
com a violência e dar graças
a Deus de morar nesta cida-

de linda. O perigo é o mesmo

em Nova Iorque e aqui. só

que lá está escuro e aqui tem

sol. As pessoas têm é que
ficar mais juntas porque o
final do mundo está aí.

BRÂSIL = EUROPA

COMPRA E VENDE
TODA LINHA DE:

ANTIGÜIDADES

E MOVEIS

• LOUÇAS • CRISTAIS

• QUADROS ETC.
ACEITAMOS CARTÕES

FINANCIAMOS

Rua Riachuelo, 25 e 29 Lapa

252-3095 - 242-1181

INGLES E*]

INTENSN0 
p|8 a 80 horas por mes r 1

Matriculas abertas h mm 1

Centra:  221-1863
Copaeabana: 275-8249
Botafogo: 551-0049
lpar.ema  259-5296
Tijuca: 284-8040
Barra:  399-5766

ARTE JAPtWESa

CURSOS EM FUNCIONAMENTO

LÍNGUA japonesa para iniciante

ARRANJO FLORAL (IKEBANA)
PINTURA JAPONESA
ARTESANATOS DE LÃS E LINHAS
ARTE ESCRITA JAPONESA (SHODÒ)
DOBRADURAS DE PAPEL (ORIGAMI)

AV. FRANKLIN ROOSEVELT, 39
Conj. 1507/12. — Tel: 220-7877

EXPEDIENTE: DAS 13:00 às 19:00 Horas.

INSTITUTO CULTURAL BRASIL-JAPAO

CONFISSÕES DEf

UMA EX-GORDA f
Cansada de fazer dietas, fiquei boquiaberta ao encontrar
uma amiga que emagreceu e estava com uma aparência de
quem jamais havia sido gorda na vida
Ao perguntar qual o regime que ela havia seguido, sua
resposta me deixou admirada a dieta era tão revoiucionâ-
na e diferente que sozinha jamais ma descotmr.
Consistia num programa alimentar de 3 refeições dianas
gostosas e balanceadas, podendo até ter lanches pianeia-
dos.
Como eu estava a fim de tentar qualquer coisa, uma vez
que a única c^isa que eu tinha a perder era peso. resolvi
experimentar. E ELA FUNCIONOU Perdi 30 quilos'
Ah1 para quem estiver interessado, o regime é o do

.iil VIGMS ® 274-9547
fljDOPBOS 259-4495
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Ipanema:  259-5296
Tijuca: 284-8040
Barra: 399-5766
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Subway, Luis Lustosa, desenho da colegao Chateaubriand

que pais'um 
preto

caaa

Preto no Branco inclui esta foto de Silvestre Machado
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Artes Plásticas

Z Raridades de Chateaubriand

Preto, branco e sempre moderno

Esta semana Niterói
"^3 

presta a primeira homena-
Z gem ao artista plástico Abe-
^3 lardo Zaluar, falecido no ano

^ passado em um acidente au-
W tomobilístico. Zaluar, nasci-
C/5 do em Niterói, ali pintou al-

^ guns de seus primeiros traba-
w lhos como profissional, pai-

sagens aquareladas de déca-
O da de 40. antes de ingressar

pjj como professor da Escola
k—< Nacional de Belas Artes, no
W Rio, onde foi um dos susten-

tâculos da linguagem moder-
O na na arte, em oposição à
04 postura acadêmica que ainda

persistia entre seus colegas.
A homenagem póstuma reú-
ne os últimos trabalhos reali-
zados por Zaluar e estará
aberta ao público a partir de
terça-feira às 21h, no Centro
Cultural Paschoal Carlos
Magno, da Fundação Nite-
roiense de Arte (Funarte, na
R. Presidente Pedreira 98,
Ingá, Niterói).

Também na terça, às 20h,
no Solar Grandjean de Mon-
tigny da PUC (R. Marquês
de S. Vicente 225), será inau-

gurada a mostra Gráfica Ve-
neziana, com gravuras, livros
e cartazes realizados por ar-
tistas (alunos e professores)
do Centro Internazionale di
Grafica, de Veneza. O patro-
cínio é do Instituto Italiano
de Cultura do Rio, Generali

oito fotógrafos que traba-
lham em preto è branco (veja
quadro abaixo).

A partir de sexta, no Edi-
fício Gilberto Chateaubriand

(R. General Artigas, 419),
será inaugurada a primeira
de uma série dc exposições

que irão mostrar ao público
um setor pouco visto da cole-

çfp de Gilberto Chateau-
briund: desenhos e objetos
de artistas da década dc 70

(Cildo Meireles, Tunga,
Waltércio Caldas, José Rese-
ne, Milton Machado, Carlos
Zílio, Luiz Alphonsus, Bar-
rio, Luis Fonseca, Teresa Si-
mões e Ivald Granato) e gra-
vuras de Osvaldo Goeldi, um
dos grandes mestres do ex-

pressionismo no Brasil e que,
por sua linhagem artística,
encontra um eco na produ-
ção gráfica dos anos 70. O
objetivo da mostra é fazer o
confronto entre o desenho

(expressionista) e os objetos

(conceituais) produzidos no

período pelos mesmos artis-
tas. A curadoria das três
mostras programadas para a
série é de Wilson Coutinho,
e todas elas serão montadas,
ao longo do ano, no prédio
que leva o nome de um dos
mais importantes coleciona-
dores da arte brasileira do
século 20.

Reynaldo Roels Jr.

U 
'.K

Subway, de Luis Lustosa, desenho da coleção Chateaubriand

do Brasil, Fundação Rio,
Sky Turismo e do Museu de
Arte Moderna do Rio de
Janeiro. Paralelamente à
mostra, estão programados
um workshop de gravura em

metal e um seminário (em
italiano) sobre a história da

gravura. Na quinta, a Gale-
ria de Fotografia da Funarte

(R. Araújo Porto Alegre,
80) mostra a produção de

Imagens poéticas e deli-
rantes povoam a exposição
Preto no Branco que a Gale-
ria Funarte apresenta a partir
desta quinta-feira na rua
Araújo Porto Alegre, na ci-
dade. Fruto do trabalho de
oito fotógrafos selecionados
entre os 130 que enviaram
port-folios para a Funarte no
ano passado, a exposição
reafirma a tendência interna-
cional de retomada da foto-
grafia em preto e branco no
país. O crítico de fotografia
João Farkas, que escreve a
apresentação ae Preto no
Branco, diz que há dois gran-

des caminhos na fotografia
brasileira contemporânea.
De um lado, o fotojornalis-
mo colorido, ''tentando ex-
plicar que país é este"; do
outro,"um preto e branco so-
nhador, cada vez mais poéti-
co que mostra a anti-
reportagem, o anti-
instantâneo". Araquem Al-
cantara, Ed Viggiani, Clóvis
Loureiro, Nino Rezende, Ri-
cardo Campos, Roosevelt
Campos Nina, Sérgio Nedal
e Silvestre Machado são os
fotógrafos que embarcaram
nesta viagem, que também
foi reproduzida em postais.
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Cirurgia plástica e reparadora

Membro da Soe. Bras. Cir. Plástica
Membro da Soe. Amer. Clr. Plástica
Membro da Soe. Intern. Clr. Estética

Cirurgia da face - abdomem - seio - nariz
Lipoaspiração - Cirurgia crânio - maxilo-faciai
Cirurgia da mão - queimaduras

Av. N.S. de Copacabana. 664 - Gr. S09 - Tcl.: 256-7577Rua Almirante Cochrane. 98 - Tijuca - Tel.: 234-2932
CRM 9423

cgps#

VIDEO
APRENDA COMO FAZER^,f=r^
UMABOA FILMA6EM

\E COMOFUNCIONA ^TV^f—OV*
yUM^VIDEO-CASSETE. j 

J

AULAS PRATICAS COM NOSSO , I
EQUIPAMENTO.

*—\incc f ^ Da 26 *

iSfo h RemQ) J
ViDEO CLUBE, LOCADORA E DISTRIEUIDORA LTOA.

R. BARAO DE MESQU1TA, 891 - LCJA 3/4 - TIJUCA.

288-5547 1

Um verdadeiro recomeço

Agora, sim: a temporada
começou. Terça-feira, abre
suas portas a Sala Cecília
Meireles, com um quarteto
que agora é "'da casa" e tem
a mais ilustre história. Lide-
rado por Mariuccia Iacovino.
este já foi o quarteto de Ar-
naldo Estrella. Iberê Gomes
Grosso e Stanislav Smilgin.
Hoje, Mariuccia, no violino,
tem a seu lado Frederick Ste-

phany (viola), Márcio Ma-
Iard (violoncelo) e Luiz Me-
dalha (piano). O programa é
dos mais atraentes: um quar-
teto de Radamés Gnattali.
um de Gustav Mahler (rari-
dade na produção desse
imenso sinfonista) e outro de
Brahms. Em sua nova forma-
ção, esse Quarteto da Guaf
nabara é um patrimônio da
cidade.

Promete fazer carreira,
igualmente, a Orquestra de
Câmara da Cidade do Rio de
Janeiro (nome grande de-
mais) que estréia oficialmen-
te amanhã, no Palácio da

Cidade, onde se apresenta
também na terça. Criar essa
orquestra era uma idéia anti-
ga do prefeito Saturnino Bra-
ga. concretizada pelo secre-
tário municipal de cultura
Miguel Proença. O conjunto
apóia-se na antiga Orquestra
de Câmara Brasileira, que
por sua vez se formara em
torno do Quarteto Bessler. É
uma verdadeira seleção de
instrumentistas (especial-
mente de cordas). Pode-se
ouvir a estréia (que terá re-

gência do búlgaro Emil Ta-
bakov) com absoluta con-
fiança. Só se pode reclamar
do programa: nem uma peça
de música brasileira (para
não falar em músico cario-
ca). O Rio de Janeiro já teve
músicos interessantes, nasci-
dos aqui, como um tal de
Villa-Lobos.

Outra seleção de músicos
é a que abre, sexta-feira, a
temporada artística da Esco-
la de Música da UFRJ. Fes-
tejando os seus 140 anos, a

Escola quis também ajudar
as vítimas da última enchen-
te. Por CZS 1 mil. pode-se
ouvir nesse dia músicos como
Heitor Alimonda. Noel De-
vos. Gertrud Mersiovskv (ór-
gão). Léo Soares, um duo de
harpas, um duo pianístico,
um quinteto de metais, um
coral de flautas. Com a mes-
ma finalidade beneficente, a
Orquestra Pró-Música apre-
senta-se dia 26 na Sala Ceei-
lia Meireles com o Requiem,
de Mozart, e o Magnificat
Alleluia, de Villa-Lobos.

Quarta-feira, na UFF
(Niterói), lançamento do dis-
co Homenagem a Villa-
Lobos. do excelente Quarte-
to de Cordas da UFF. que
estará tocando o repertório
do disco: os quartetos núme-
ros 1 e 4 de Villa. Sexta-
feira, peças de Claude Boi-
ling estarão no Centro Em-

presarial Rio com o Ileana
Carneiro Jazz Trio.

Luiz Paulo Horta

Evite Água Contaminada

Proteja sua saúde.
O único ozonizador de água

instantâneo patenteado que per-
mite maior concentração de ozô-
nio. capaz de destruir os microor-
ganismos da água.

Tecnologia japonesa de última
geração no tratamento da água.

Sem similares no Brasil.

Tel: 234-8882

A NATUREZA

VEM AO SEU

ENCONTRO
A NATUVERDE seleciona

mulheres altamente
interessadas em aumentar
seus ganhos, lançando no

mercado sua linha de produtos
naturais para ambos os sexos.
Venha nos conhecer, esta é

a oportunidade que você
, esperava.

Rio Branco. 245 sala 37(

t1 ROTEIRO DA SEMANA • 21 a 26/3

A Orquestra de Câmara do Rio de Janeiro se apresenta no Palácio da Cidade (amanhã e terça)

Música
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garota papo 

firme

/Vá comédia
romântica Quem
É Essa Garota?
Madonna faz o

papel de uma
ex-presidiária

louquinha por
vingança
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Antecipando-se aos tuba-
rões do Oscar, a pop-star Ma-
donna faz a quinta-feira.
Quem É Esta Garotai (Who's
That Girl), pergunta o título
do filme em que a dublê de
atriz e cantora desfila seu vi-
suai à la Marilyn Monroe. Essa

garota é a mesma que já ven-
deu mais de 30 milhões de
discos mundo afora; que se
revelou uma boa surpresa no
filme Procura-se Susan Deses-

peradamente; e que amargou
um fracasso em Shangai Sur-

príse (inédito no Brasil) ao
lado do enfezado marido Sean
Penn. Em Quem E Esta Garo-
tal — dirigido por James Foley
(i4 Sangue Frio) —. Madonna
faz o papel de uma blondie
recém-saída da prisão, onde
esteve por quatro anos conde-
nada por um crime que não
cometeu. Sai louquinha por
vingança — e imagina-se do
que é capaz com aquela cabeça
avoada e todos aqueles múscu-
los. Ao lado de Madonna nes-
ta comédia romântica apare-
cem Griffin Dunne (Depois de
Horas) Haviland Morris (Rec-
kless) e Sir John Mills (A Filha
de Ryan).

Amanhã tem uma pré-es-
tréia especial: Cry Freedom —
Um Grito de Liberdade, do
diretor Richard Attenborough
(Ghandi), que vem ao Rio no
início de abril para badalar o
lançamento do filme, previsto
para o próximo dia 31. A ses-
são de amanhã será às
21h30min, no Condor Copaca-
bana, com renda destinada ao
movimento da mulher negra
no Brasil. Cry Freedom chega
aclamado pela crítica.

Helena Carone

Classe & Mídia Marco

...FORAM OS TRÊS
QUADRINHOS

MAIS DIGNOS DA
MINHA VIDA.

PAREI COM
ISTO DE FUMAR...

...CHEGA DESTE VICIOZINHO
INCONVENIENTE,
[NOCIVO, CHATO,

NEURÓTICO E' DESELEGANTE I

»ntÜM UCD
m INI

«bt»N<

f-VríU-0 8B<o
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\lod, m NOVA LOJA — Av. Brasil, 6.179. Tel.: 260-4897

=¦ II1AV6II BARRA - Casaftshopping Tel 325 9837
¦ ¦¦A I1I\#W1C1» y ISABEL — Pereira Nunes, 395. Tel.: 228-1992 ^S>
H ¦ H V MMlli!^,A(I COPA — Barata Ribeiro, 194-J — Tel.: 542-2698

m PrailCOS LEBLON — Ataulfo de Paiva, 80-B. Tel.: 259-3947

MESA 1,00x1,00 }
DE 34.828

POR: 2 x 13.623,

CADEIRA MOGNO

DE: 8.056,

POR 2 x 2.751.Á

SOFÁS 3+2 LUGARES

ALMOFADAS SOLTAS
DE: 66.567,

POR: 2 x 19.171

SOFA 2 LUGARES

ALMOFADAS SOLTAS

SEM ENTRADA

3 x 9.042,
M

SOFA KORINO
LUGARES

SEM ENTRADA

x 4.993,

NOVA LOJA — Av. Brasil, 6.179. Tel.: 260-4897

BARRA — CasaÍBshopping Tel.: 325-9837
V. ISABEL — Pereira Nunes, 395. Tel.: 228-1992
COPA — Barata Ribeiro, 194-J — Tel.: 542-2698

LEBLON — Ataulfo de Paiva, 80-B. Tel.: 259-3947
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Os 
piratas 

do riso

Redatores e atores tentam

nova forma de humor para a televisão

Pode 
até não ser um choque como esperam alguns,

mas pelo menos promete ser uma grande surpresa.
Para ocupar o espaço deixado vago por Jô Soares, que
se transferiu para a TVS de Sílvio Santos, a Globo

contra-ataca com uma novidade. Nada comparável ao

humor tradicional da televisão, com quadros repetidos,

onde sempre se destaca a figura do showman, seja

Chico Anísio, Jô ou Agildo Ribeiro. A Globo resolveu

inovar e apresenta a partir do dia 5 de abril, e todas as

terças-feiras, às 21h30min, TV Pirata. Um programa
sobre televisão e sobre telespectadores. Ninguém vai

escapar do humor aguçado de autores tão diferentes

quanto Luís Fernando Veríssimo e o grupo da Casseta

Popular. Eles vão fazer novela (Fogo no Rabo),

programa de auditório, comerciais e muitas, muitas

surpresas. A começar pelos atores. O diretor Guel

Arraes e o coordenador de texto, Cláudio Paiva,

conseguiram formar uma trupe de 10 atores que vai de

Regina Casé à global Cláudia Raia, passando pelo
besteirol de Guilherme Karan.

Toda esta mistura é marca registrada da TV

Pirata. 
"Aí está a novidade. Mesclar pessoas de estilos

tão diferentes que darão uma cara própria ao progra-
ma", define Cláudio, ex-Planeta Diário. À primeira
vista parece simples, mas os dois idealizadores do

programa, Guel e Cláudio, não arriscam uma definição
do que será esta "cara 

própria". Pode acertar quem
arriscar debochado, irreverente, ágil. Um dos atores,
Diogo Villela, depois de tentar encontrar a palavra
certa, preferiu de' car a discussão para depois. "É

melhor esperar ir ao ar". Mas pelo menos uma

definição é rejeitada no Teatro Fênix, onde o programa
começou a ser gravado há duas semanas. Humor Novo.
"É um novo programa de humor, mas não significa que
seja um humor novo", avisa Paulo Ubiratan, diretor da
Executiva 5, que coordena TV Pirata.

A definição assusta também o ator Ney Latorraca.
"Dizer 

que é novo seria pretensioso." Outros vão mais

longe, como o autor Pedro Cardoso, que chega a
filosofar: 

"Toda vez que um artista se expressa com
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A vinheta do programa dá uma dica de seu tipo de humor: os médicos esquecem o doente para assistir à estréia de TV Pirata



^^H^|P^2p|H^^^Bfl^HM^^^PHK^^Vv

jm^HIIHIJI^^RS JHv£3ML< ,^8S'^^H^^V^|E^¥j||!§S2E?y &» t ~

^pi jv i Jm£JKf

^k — 
*G3r^¦BMIV

'* * 
^MW F^ 

'^SMflP
' v:-i^n^wy -^—ME^

CAPA

autenticidade ele realiza um trabalho novo, porque
pessoal." A definição de Pedro é simples: "TV Pirata é
de um tipo de humor que você ri no final da piada."
Pelo menos é o que o público e a direção da Globo
esperam ansiosamente. E provavelmente por isso mes-
mo é que foram precisos três meses de longas reuniões,
discussões e até pedidos de demissões para se chegar a

um acordo final. Não sem alguns desfalques importan-

tes. Jorge Fernando, que chegou a participar da criação

e que deveria dirigir o programa junto com Guel,
repetindo a dupla de Guerra dos Sexos e Armação
Ilimitada, ficou afastado definitivamente.

I a verdade, Guel, Jorge e Cláudio se desentende-

I N ram com a direção da Globo (Paulo Ubiratan e

Daniel Filho) e pediram demissão quatro dias antes do

início das gravações. Um desentendimento que Ubira-

tan encara com naturalidade. "Houve divergências. O

programa estava um pouco elitista demais. Mas chega-

mos a um denominador comum. O Jorge Fernando está

tendo umas férias merecidas. Disseram que eu é que
ficava nervoso, mas na verdade ele é que se irritava",

explica. Apesar destas idas-e-vindas, Cláudio garante

que só voltou ao programa porque ele está exatamente

com a cara que ele e Guel imaginaram. 
"O Boni

adorou a idéia desde o início. O Daniel e o Paulo

sempre aceitaram bem nosso projeto. Mas TV Pirata

vai ser lançado no meio da briga de audiência com a

TVS. Por isso estas discussões."
A briga com Sílvio Santos não chega ao ponto de

colocar TV Pirata concorrendo com Jô. "Os filmes

estão dando certo na segunda-feira. Não é bom ficar Nanini esteve nos planos da Globo desde o início do projeto

Guilherme Karan e Ney Latorraca são dois enxadristas russos que disputam partida no meio da neve e não sabem mover as peças
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mudando a programação porque confunde o telespec-

tador", explica Ubiratan. Se fosse no mesmo horário, a

comparação seria inevitável. Jô representa o humor

tradicional, baseado essencialmente na sua figura e em

quadros fixos nos quais o público já imagina qual será o

final da piada. TV Pirata é exatamente o contrário.
"Não vamos fazer um programa de rádio filmado como

os outros programas de humor", garante Bussunga, da

revista Casseta Popular. Mauro Rasi, que também

escreve para o programa, vai além: 
"TV Pirata vai

tentar escapar do grosseiro, do vulgar, do precon-
ceito."

Ensaiando 
com Marília Pera a peça O Reverso da

Psicanálise, que estréia em abril, Luís Fernando

Guimarães entrou na TV Pirata ao saber que o pessoal
do Planeta Diário e da Casseta Popular iria escrever.
'"Eles fazem o tipo de humor que eu gosto. O outro eu

não sei fazer." Na TV Pirata não haverá piadas

previsíveis nem clichês. Até os quadros fixos, como na

novela, escrita por Reinaldo, Hupert e Marcelo, do

Planeta Diário, os capítulos serão completamente dife-

rentes entre si. No primeiro, todas as mulheres ficam

grávidas, no outro só se faz marketing. 
"A tônica é que

a cada semana o público vai ligar a televisão sabendo

que terá surpresas", define Felipe Pinheiro.

Surpresas como ver aquele comercial do primeiro
sutiã da adolescente reinterpretado por Débora Bloch,

Débora Bloch interpreta a adolescente que experimenta o primeiro sutiã numa sátira ao famoso comercial de televisão
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Regina Casé (sentada) foi a última a acertar com a TV Globo
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O velho Gordo ataca de novo

Ah! se a Lilian Wite
Fibe freqüentasse os gabi-
netes por onde andou na

semana passada a Lilian Bi-
fe Quibe! Bife foi a grande
personagem em inexpugná-
veis salas brasilienses e es-
teve também em todas as
colunas sociais, num reco-
nhecimento ao talento de

Jô Soares. Ele realmente é
um grande artista, um dos

nossos melhores. Os trejei-
tos, os olhos, a boca e as
sobrancelhas de Bife são
um primor de imitação e o

texto do primeiro programa
era um achado. Já no se-

gundo Veja o Gordo (TVS
— segundas, 21h30), a gra-
ça fugiu um pouco da tela.
Lilian Bife Quibe fez suces-

so porque é novidade e no-
vidade, gente, sempre agra-

da, é uma coisa irresistível.
Só que o novo no Veja o

Gordo parou por aí: ficou

em alguns personagens. O

resto do programa é exata-
mente igual ao Viva o Gor-

do do ano passado. Como
se não tivesse acontecido
nada, como se fosse apenas

a troca de um Marinho por
um Abravanel.

Se a intenção era ape-
nas essa — a de fazer uma

cópia — então os dois pri-
meiros programas de Jô na

TVS devem ter agradado

muito o chamado público

interno da emissora de Síl-
vio Santos. Foi unânime o
aplauso à qualidade da pro-
dução, coisa que os homens
da TV do Baú não estão
muito acostumados a ouvir.
Mas e os telespectadores

que já conheciam essa qua-
lidade desde quando o pro-
grama era na Globo? Para
esses ficou, de presente,
uma chamada para o resto
da programação da emisso-
ra, um longa metragem
chamado 

"Quem Procura
Acha Aqui".

Procurei mais humor e

achei A Praça É Nossa,
com Carlos Alberto da Nó-

brega. No jargão do humo-
rismo, é um programa mais
"pornofonado", ou seja, o

sexo é um pouquinho mais
explícito, embora sem sujar

demais. Mas o que chama a
atenção é que Carlos Al-

berto faz aquele mesmo hu-

mor radiofônico que fazia

seu pai Manoel na década
de cincoenta, o que se com-

preendia pois Manoel era

um homem de rádio. Não

parece um programa de te-

levisão, esse meio não exis-

te como ingrediente humo-

rístico e isso acontece no

Gordo também. É o que se

vê, aliás, na maioria dos

programas humorísticos da

TV: não há efeitos de tele-

visão, são as mesmas piadas

Guilherme Karan e Diogo Villela, de acordo com o

script de Beto Silva, Claude Manei, Bussunga e Hélio

de la Pena, da Casseta Popular. O final do sketch é

completamente inesperado. Ou ainda o anúncio da

Calvin Klein encenado por Luís Fernando e Cláudia

Raia que fazem o protótipo do casal feliz, mas quando

as portas se fecham... Mas a grande surpresa de TV

Pirata vai ser o espírito de trupe . ntre os 10 atores.

Regina Casé, Luís Fernando, Marco Nanini, Ney

Latorraca, Cristina Pereira, Louise Cardoso, Cláudia

Raia, Guilherme Karan, Diogo Villela e Débora Bloch

vão fazer de tudo. Qualquer um pode brilhar absoluto

num quadro e no seguinte ser um simples figurante.

É difícil imaginar, mas Cláudio e Guel garantem

que dá certo. 
"Este espírito de trupe ajuda a explicitar

como é o programa. Uma pequena televisão onde todo

mundo faz de tudo. Além de mostrar o virtuosismo do

ator", calcula Guel. O único problema é se os atores

passarem a achar que um está aparecendo mais do que Cláudio Paiva (agachado) e Guel Arraes criaram a TV Pirata
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As novidades
de Jô se
limitaram a
personagens
como Cloé
(foto) e
Lilian Bife
Quibe

de salão há anos. Talvez
nesse sentido o programa
de Agildo Ribeiro seja dife-
rente, mas só por causa dos
bonecos (criação de Gepp e

Maia). O texto não acom-

panha. É por isso que Ar-
mação Ilimitada faz tanto

sucesso. É novidade, gente.
Novidade de texto, novida-
de de edição, um salto em

qualidade.

Faltam mais novidades
no Veja o Gordo. Ficou a

impressão de que o grande
desafio da nossa televisão é

fazer um programa igualzi-

nho ao da Globo e isso é

meio triste. A Globo dá
certo na Globo. Vamos ter

que aguardar, e torcer, pa-
ra que apareçam novidades
no programa de entrevistas
do Jô^Soares. Os jornais
dizem que ele anda assistin-
do a gravações do Johnnv
Carson. Tomara que não
seja apenas mais um repe-
teco, mesmo de coisas vis-

tas só acima do México.
Pensando bem, é bem pos-
sível que Carson tenha se

inspirado no nosso saudoso
Silveira Sampaio. Se é para
fazer igual...

Ingo Ostrovsky

?
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A paródia dos clichês televisivos (como a propaganda de absorvente) faz a graça do esquete com Louise Cardoso e Diogo Vilela

o outro. Mas pelo menos no início ninguém imagina

que isto possa acontecer. "E verdade que os atores são
vaidosos. Mas só haveria problema se o diretor elegesse
um grupo dentro do programa. E isto eu tenho certeza
de que o Guel não faz", imagina Karan. Latorraca
também aposta neste espírito de trupe. "É uma exce-
lente idéia. Estão todos trabalhando com muito ca-
rinho".

Tanto 
carinho pela TV Pirata acabou provocando

alguns problemas para a atriz Regina Casé. Em
dezembro, ela foi chamada por Guel e Jorge Fernando

para participar da criação do novo programa de humor,

que no início seria interpretado por ela, Luís Fernando,

Marília Pera e Marco Nanini. "A Globo começou a

procurar outro formato. O Jorginho saiu e resolvi ficar

quieta, embora eles quisessem assinar logo o contrato".

Regina só queria acertar com a emissora depois de

saber exatamente o que seria o programa. A onda de

boatos disparou. "Vieram me contar que a Globo
achava que eu tinha desdenhado o convite. Mas não era

nada disso. Eu queria ver o que ia ser a TV Pirata antes
de me decidir". Quando tudo se definiu, assinou o

contrato no primeiro dia de gravação. Regina acredita

O trio do Planeta Diário é o autor da novela rogo no Rabo
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A turma da Casseta: contra o humor radiofônico na 7"V'

LJ
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O primeiro sinal de que
a Globo iria investir num
novo tipo de humor apare-
ceu há um mês no Fantásti-
co. Da cabeça de Reinaldo.
Hupert e Marcelo, do jor-
nal Planeta Diário, saiu o
locutor Vilmo Falópio. in-
terpretado por Pedro Car-
doso. Com o mesmo ar que
Sérgio Chapelin anuncia as
notícias do Brasil e do mun-
do. Vilmo debocha de tudo
nos seus dois minutos se-
manais. Do pastor Jimmv
Swaggart. que admitiu ser
admirador da pornografia,
às atrizes globais, ninguém
escapa. No último progra-
ma. Vilmo anunciou que
Tônia Carrero havia sido
tombada pelo patrimônio
da humanidade. Um tipo
de piada a que os leitores
do Planeta já se acostuma-
ram. mas que ainda é uma

grande surpresa para os es-

pectadores da Globo.

Pedro Cardoso, que
também escreve para TV
Pirata, acha que a Globo
está seguindo o caminho

Pedro Cardoso

natural. "Ela necessita de
mão-de-obra e a nova gera-
ção tem que se aproximar
do poder". A idéia do qua-
dro no Fantástico surgiu de-

pois que José Bonifácio de
Oliveira Sobrinho, o Boni.
assistiu ao programa Wan-
dsrgleyson, feito por Rei-
naldo. Hupert e Marcelo,
com Luís Fernando Guima-
rães. "Quando Boni viu o

programa nos convidou pa-
ra fazer o quadro no Fan-
tástico e para escrever na
TV Pirata", explica Hu-

pert. Reinaldo acha que a
Globo percebeu que não
era uma aventura investir
no tipo de humor do Plane-
ta. "Eles 

precisam desta
inovação. E só a Globo

pode fazer isto. porque tem
bons profissionais e di-
nheiro".

O alô de

Vilmo

Falópio

marca da TV Globo porque foi um trabalho encomen-

dado por ela".
Por ter a marca da Globo, espera-se que 71 Pirata

aarade de norte a sul do país. E aí está o grande
mistério do programa. Conciliar autores de estilos tão

diferentes — Luís Fernando Veríssimo. Planeta Diário.

Casseta Popular, Patrícia Travassos. Mauro Rasi. Vi-

cente Pereira. Pedro Cardoso e Felipe Pinheiro — e

manter o interesse de um público que não conhece por
exemplo o besteirol de Rasi. O experiente Chico

Anísio, que chegou a participar de reuniões para a

criação do programa, tem medo de que 71 Pirata só

seja entendido pela zona sul do Rio. "Eu vou gostar,
mas não sei se a minha empregada vai entender, ou se o

povo de Feira de Santana vai rir". Embora elogie a

iniciativa da Globo de fazer um programa 
"moderno e

novo", Chico acha que falta gente mais experiente no

Projeto. 
''Mas se a Rede Globo decidiu apostar na

inovação, é melhor que só haja mesmo gente nova . As

dúvidas só acabam no dia 5 de abril.

Márcia Vieira

Fotos de Sérgio Zalis/ZNZ
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tanto no projeto de Guel e Cláudio que, no auge da

indefinição do programa, recusou a proposta para
trabalhar com Jô Soares no Veja o Gordo.

Com 

a experiência de 12 anos no Grupo Asdrúbal

Trouxe o Trombone, Regina é uma das fervoroj

sas defensoras do elenco fixo de 10 atores.

pretendemos substituir tipos como Jô ou Chico Anísio.

Aqui ninguém quer ser só humorista . O que os atores,

autores e as cerca de 100 pessoas envolvidas no projeto

querem é garantir o sucesso de TV Pirata. Os concor-

rentes na briga pela audiência serão Agildo Ribeiro, na

Bandeirantes, a novela Carmem, na Manchete, e Hebe

Camargo, na TVS. Por enquanto, Ubiratan garante

que a empresa não está preocupada com os pontos do

Ibope. "A média do horário gira em torno de uns 40%,

mas se ficarmos pensando nisso não dá para tentar

mudanças. Com o Armação Ilimitada toi assim, e hoje

é um sucesso. A nossa filosofia é ver se vai dar certo .

Cláudio prefere não arriscar. 
"Este não é um programa

de vanauarda para dar 15 pontos de audiência. E uma

novidade, reúne Planeta Diário, besteirol, mas tem a

Latorraca não aceita o rótulo "humor novo para o programa
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Maguilas de Ipanema

O òore ganha status e

conquista os jovens da Zona Sul

O boxe chegou à Zona
Sul. Deixou as academias
poeirentas do centro e ga-
nhou espaços modernos,
com direito a vista para a
Lagoa e ruas sofisticadas do
Leblon. Os boxistas conti-
nuam aprendendo a dar e
levar socos exatamente como
os cretenses, lá por volta de
1.500 a.C. Mas ninguém sai
com o nariz quebrado. Ter-
minada a sessão de sopapos,
os lutadores iniciantes de
agora vão para suas faculda-
des. empresas ou consulto-
rios. sentindo-se calmos e re-
laxados.

"É o boxe society, não há

por que se machucar. Aqui
ensinamos o que o esporte
tem de bom e não o que tem
de ruim" , garante Tadeu
Viscardi. dono da Academia
Scrett, no Leblon, que há um
mês aderiu ao boxe society.
Em sua primeira aula na
Scrett, o professor Gutem-
berg de Almeida Vasconce-
los Jr. —campeão estreante

28 DOMINGO

— enfrenta a timidez e o
medo de seus seis alunos.
"Estou meio sem jeito", con-
fessa o cirurgião Luís Augus-
to Santos, 38. fã do america-
no Mike Tyson. "Tenho ain-
da receio de usar a mão. mas

gosto muito da ginástica pe-
sada do boxe, que foge da
malhação tradicional que a

gente faz", elogia.
Mike Tyson, 22, é um dos

responsáveis por esse novo
interesse pelo boxe. Mais jo-
vem campeão mundial dos

pesos-pesados, o ex-menino
de rua virou ídolo de muita

gente. O estudante de admi-
nistração Alexandre Saboya,
20, é um desses admiradores.
"Sempre tive vontade de fa-
zer boxe. mas não podia ir ao
centro da cidade só para is-
so", conta." Há mais de um
ano Alexandre se exercita no
La Maison, que fica a poucas
quadras de sua casa. Uma
única vez ele acabou a aula
com o nariz inchado e o olho
roxo. Sua namorada não gos-

tou e ele não fez por menos:
terminou o namoro.

O campeão brasileiro
Adilson Maguila também in-
fluencia novos lutadores. "Ele

ganha 400 milhas por més e os
cachês são em dólares", inve-

ja José Augusto dos Santos, o
Tortinho, campeão dos pesos-
pesados cruzador e professor
do La Maison. Mas seus alu-
nos não sonham com dólares
e nem pensam em se profis-
sionalizar.

Quem sabe nadar... — Ed-
son dos Anjos, campeão bra-
sileiro dos pesos-penas, foi o

pioneiro na implantação do
boxe executivo na Zona Sul.
Isso aconteceu na década de
70, em diversas academias

que depois fecharam suas

portas para o boxe, dando
lugar às aulas de ginástica.
Agora há um forte revival.
"Nos 

primeiros 40 dias, o
aluno aprende os movimen-
tos do boxe e só depois co-
meça o treinamento com lu-

va. Pode bater à vontade que
a gente não revida", explica
Edson, que em suas aulas
noturnas no La Maison tem
60 alunos, entre eles advoga-
dos, médicos, dentistas e
muitos estudantes.

O estudante de economia
Carlos Maurício. 19, perdeu
três quilos em quatro meses
de aulas com Edson. Torti-
nho e seus dois assistentes.
"Aqui a gente aprende a le-
var soco e a ficar em pé.
apesar disso", diz. Seu cole-

ga Fabrício Martins Costa.
21, morador de Copacabana,
avança com incrível determi-
nação para cima de Torti-
nho. Depois de três minutos
de socos sai suando em bicas
e feliz por ter se exercitado
com um supercraque. Torti-
nho apanha sem revidar.

Esta também é a filosofia
do professor Carlos Henri-

que Alvez, o Marreta. 32.
campeão brasileiro dos ga-
los. Carlos começou as aulas
de boxe na Academia Co-

Alexandre Saboya é um fã ardoroso do americano Mike Tyson Olma Alvez sempre gostou de boxe, mas no começo tinha vergonha
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lúmbia, no Leblon, há dois
meses, e sempre apanha sem
bater. Só ensina as técnicas.
"O boxe não é ataque. Numa
briga de rua, o aluno pode se
defender, mas se puder evi-
tar... A gente sabe o ditado.
Quem sabe nadar, não morre
afogado", conclui. Entre
seus seis alunos está Olma
Alvez, 25, que trabalha na
própria academia e que
acompanha seu professor há
três anos. "No começo ficava
com vergonha porque só ti-
nha homem. Mas Marreta
me deu força", explica. "A

mulher luta boxe para sua
defesa. Aprende todas as
técnicas mas não faz troca de

golpes", acrescenta Marreta,
feliz com a entrada de seu
aluno Marcos Parola para o
campeonato estreante.

Para o engenheiro André
Alexandre, da Scrett, o boxe
não vai ter o boom da ginás-
tica. Mas se o ator Mário
Gomes for tão convincente

quanto Silvester Stallone. em
breve teremos no Rio uma
academia de boxe em cada
esquina. Na nova novela da
TV Manchete —, Olho por
Olho —, que estréia em
agosto. Mário será um beiís-
simo lutador de boxe.

Rose Esquenazi

Na La Maison
(ao lado),
Edson desfere
à esquerda; na
Columbia,
Marreta se
defende de
Marcos Parola

sss®
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MODA EXECUTIVA

A estréia

da temporada

Acima, Michael Douglas
numa cena de Wa// Street

e ao lado, camisa em
algodão e calça em linho,

/?/cA" Ventura.
Suspensórios e gravata

em seda, Georges Henri.
Prendedor de gravata,

Richard's. Relógio Natan.

Na outra página, Diane
Keaton no figurino

impecável de Baby Boom
e mais uma versão para a
mulher executiva: blazer

e calça em linho com
camisa clássica em seda e

cinto largo marcando a
cintura, Alice Tapajós.

Pérolas Maiorca.
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Pouco a pouco a cidade vai saindo
da preguiça das férias para retomar
o ritmo normal de trabalho. Agitan-
do esta retomada de atividades típi-
ca de março, estréiam nos cinemas
dois filmes que têm como cenário os
escritórios de uma metrópole e dis-
cutem a validade de toda neurose
inerente ao ramo. Wall Street chega
dia 24 com um Michael Douglas
num figurino de superyuppie muito
bem produzido e o gatésimo Charlie
Sheen tentando chegar Ia. O filme é
ambientado em 1985, mas, ajustan-
do um pouco os paletós e atualizan-
do a padronagem das gravatas, é
boa fonte de inspiração para os
adeptos do gênero locais. Mês que
vem teremos Baby Boom, uma co-
média trazendo Diane Keaton como
uma ultra bem-sucedida publicitária
que só pensa em trabalho e vestida
como tal, é claro. Uma versão temi-
nina do yuppie, com tailleurs bem
cortadíssimos, blusas lindas de seda
e aquela elegância clean que Nova
Iorque exporta para o mundo. Apro-
veitando a deixa, Domingo traz uma
interpretação da moda-tema dos
dois filmes, onde jadna Freitas e Jeff,
da Class-Rio, mostram os lançamen-
tos da moda executiva para este
outono que está começando, pelo
menos na folhinha. Produção de
Guiga Soares. Maquiagem de Fer-
nando de Souza.

Regina Martelli
Fotos de Sérgio Nedal/ZNZ
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Endereços da moda

Alice Tapajós — Rio Sul, 3o piso
Georges Henri — (masculino) rua
Maria Quitéria, 77 lj. G

(feminino) rua Visconde de Pirajá,
525
Lunetterie — rua Visconde de Pira-

já, 550/sobreloja
Marco Sabino — Fórum de Ipane-
ma, 2o andar
Natan — Barrashopping e Av.
Atlântica, 1702
Richard's — rua Sete de Setembro,
43 e rua Maria Quitéria, 95
Rick Ventura — rua Visconde de
Pirajá, 550/912

Para ela. blazer tipo

jaquetão em linho
maquinetado numa dupla
básica com a camisa de
corte masculino em

popeline (ao lado). Da
Georges Henri. Relógio
Natan. Óculos Lunetterie.
Brinco em ágata. Marco
Sabino.

Terno em gabardine
cáqui. com camisa em
algodão e gravata e lenço
em seda estampada
(abaixo). Tudo da
Richards. As fotos foram
realizadas no escritório da
L"Óreal/Rio.
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21/03 a 20/04

Hoje, com a entrada do Sol em
Aries, mudam-se condições e
perspectivas com um novo e
crescentemente vantajoso qua-
dro a seu favor em todos os
sentidos. Realização.

9ouro

21/04 a 20/05

Fase de predominância de senti-
mentos sobre a razão. Os próxi-
mos dias o farão sentir-se mais
aberto e pronto para mudanças
que têm o amor como ponto
mais importante.

Joibra

23/09 a 22/10

Dias positivos com vantagens
novas e sua afirmação em assun-
tos que dependam de terceiros.
Finanças protegidas. Criativida-
de. Vida íntima em fase de equi-
líbrio e tranqüilidade.

23/10 a 21/11

Pequenos riscos em seu traba-
lho. Dias em que sua ação será
necessária para alterar rumos e
condições de vida. Favorecimen-
to forte para o relacionamento
amoroso. Participação.

(( ¦unecr

21/06 a 21/07
Novas oportunidades ser-lhe-áo
oferecidas em dias que mostram
a possibilidade de afirmação pa-
ra sua vida. Satisfação no rela-
cionamento afetivo. Compensa-
ção amorosa intensa.

5Qgifário

21/05 a 20/06
Semana em que o nativo deve
procurar acautelar-se diante da
possibilidade de atritos e con-
frontos. Riscos financeiros. Indi-
cações de forte valorização para
o amor. Sensibilidade.

22/11 a 21/12
Benefícios financeiros em dias
que mostram novas possibilida-
des pessoais e um rumo mais
seguro para sua vida. Quadro de
boa disposição afetiva. Momen-
to muito positivo no amor.

apricórnio

22/12 a 20/01
Condicionamento favorável em
relação aos negócios próprios,
emprego e futuro material. Pes-
soalmente você viverá dias de
mudanças com efeitos muito
fortes em seu futuro imediato.

V

!í
)

i YJO

22/07 a 22/08

Indicações de sensível melhora
nos aspectos materiais e pes-
soais, com o Sol em Áries. Oti-
mismo e disposição. Quadro que
mostra a prevalência de seus
conceitos no amor.

irgçm

23/08 a 22/09

Semana de indicadores confli-
tantes, positiva em seu início e
bastante complicada no final.
Por isso tenha cuidado. Boa pre-
sença de amigos. Satisfação
amorosa. Ternura.

¦quarto

21/01 a 19/02

Quadro de estabilidade em seu
cotidiano, com bons reflexos so-
bre ambições e planos. Presença
bem significativa de pessoas ami-
gas. Carência de motivação para
o amor. Alheamento.

(/*\ 7S

etxes

20/02 a 20/03

Boa influência geral em dias
compensadores para o nativo.
Aspectos positivos quanto a vida
em família. No amor há indica-

ções que sugerem mudanças e
alterações. Seja prodente.
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Leííor acusa a elite de Búzios de pregar o segregacionismo com a desculpa de defender a natureza

O POVO DE BÚZIOS
Li horrorizado a reporta-

gcm sobre a nossa Búzios e
verifiquei como a força de
meia dúzia de pessoas pode
mascarar a verdade e ressaltar
o mercenário interesse público
de uns poucos. O destaque
dado aos pseudodonos de Bú-
zios não pôde fazer justiça a
um lindo balneário onde deze-
nas de milhares de veranistas
curtem o sol, as praias e o
espírito local. A elitização que
querem apregoar e. lógica-
mente, "vender" aos incautos
com finalidades puramente es-

peculativas. na realidade não
existe. A prova disso é que
centenas de cariocas classe mé-
dia estão construindo suas ca-
sinhas em Búzios e lotam a
cidade a cada fim de semana.
Esquecem os "xerifes" de Bú-
zios que a cidade funciona em
virtude do trabalho de 20 mil
operários que habitam (!) as
favelas de Saco de Fora, Cem
Braças e Rasa. Estes milhares
de seres humanos que humil-
demente convivem com a ri-

queza, classe média, dos vera-
nistas estão à espera de um
líder comunitário. É a mesma

gente que foi enganada na elei-
ção para vereador mas que
aquilatou a sua força elegendo
o deputado Ivo Saldanha. E
essa massa buziana que está
cada vez mais politizada e que
elegerá seus legítimos repre-
sentantes na próxima eleição.
Representantes estes que não
necessitarão esconder-se em
suas fortalezas, fugindo das
confusões geradas pela briga

por terras. E que não necessi-
tarão usar leões-de-chácaras

para fechar praias visando es-

peculação imobiliária. Essa

gente vai acabar com a propa-
ganda negativa do lobby espe-
culativo e integrar Búzios na

paisagem brasileira, preparan-
do-a para receber o turista es-
trangeiro com a autêntica
mensagem da população. (E
bom lembrar que Veneza tem
um prefeito comunista e nem

por isso deixou de ser atração
internacional). É preciso que
essa meia dúzia de xerifes e
xerifas citados em sua reporta-

gcm sejam colocados no lugar

que realmente ocupam, isto é.
dentro de seu círculo fechado
de badalação individualista.
Mesmo porque (fora de seu
círculo, onde andou o jornalis-
ta).ninguém em Búzios os co-
nhece ou os vê nas ruas defen-
dendo a cidade, a não -ser

quando há o interesse de valo-
rizar suas propriedades.

É isso aí! Do buziano no-
vato (apenas 10 anos de jane-
la), mas muito interessado na
divulgação da verdade. Felis-
berlo Garcia, Rio de Janeiro.

APARTHEID EM BÚZIOS

A respeito da nota publica-
da na revista Domingo n" 616
de 21 de Fevereiro de 88, so-
bre Búzios: alguns depoimen-
tos ali registrados me trouxe-
ram profundas inquietações. A
começar pela maneira intransi-
gente com a qual certas pes-
soas que se dizem representam
tes da comunidade local tra-
tam certos problemas. Admito

que o Sr. Otávio Raja Gaba-

glia, representante legal do
Legislativo, deva disciplinar a
ocupação do uso do solo no
Distrito, evitando que ocor-
ram distorções das práticas
construtivas e orientando me-
lhores soluções. Contudo, há
de se convir que o Distrito de
Búzios está su jeito a uma legis-
lação municipal que nem sem-

pre condiz com a "praticada"

pelo Dr. Otávio.
Como se não bastasse, so-

mos obrigados a ouvir certas
declarações ingênuas da colu-
nista social Alba Basílico de-
tendendo a elitização como
única maneira de preservar a
natureza de Búzios.

Há nisso tudo um erro so-
ciai formidável. Num período
pré-constitucional. quando
pregamos a Democracia, a
igualdade de direitos, a sobe-
raniâ... ainda temos pessoas
que se fundamentam em teo-
rias segregacionistas. A De-
mocracia começa pelo respeito
mútuo, o respeito ás pessoas, à
casa. Quando as pessoas co-
meçam a ter esse espírito, po-
de-se dizer que estão evoluin-
do. Ninguém pode ser retido
no seu direito de ir e vir a não
ser através de mandado judi-
ciai.

Achei no mínimo uma
idéia utópica a de se fazer uma
cidade para os incluídos e ou-
tra para os excluídos. A habi-
tação, quer em Búzios, quer
na Rocinha, tem que ser reco-
nhecida como direito inaliená-
vel do homem. Infelizmente a
habitação dita popular, quan-

do possa ocupar um lugar visí-
vel nas áreas de classe média,
configura não só miséria mas
também perigo, despertando
medo e preocupação.

A verdade é que o pobre,
seja ele nativo ou turista, inco-
moda muita gente. A ele se
atribuem desde epidemias até
a violência urbana. Observa-se
que o espaço da cidade não

pertence mais a ela própria.
Está sujeito a interesses priva-
dos cujos clientes, segundo Al-
ba Basílico. são escolhidos a
dedo. São "xerifes" como es-
tes, comprometidos com inte-
resses econômicos e elientelis-
tas, que controlam o cresci-
mento de Búzios.

É preciso dotar a socieda-
de de instrumentos institucio-
nais capazes de. cm nome do
interesse social, disciplinar o
desenvolvimento de Búzios
com maior respeito ás deman-
das populares aliado à prescr-
vação de nosso patrimônio
cultural e ambiental. Plínio
Soares dos Santos, Rio de Ja-
neiro

A ELITE DE BÚZIOS
Decadente e pobre de es-

pírito, a "elite" 
que domina

Búzios não poderia ter melhor
representante do que a Sr* Al-
ba Basílico, que despreza os
turistas feios e anônimos" e os
mineiros (Domingo, n° 616).
A referida senhora só pôde
fugir do anonimato do Peru
Molhado, ainda que de forma
fugaz, devido à condescendén-
cia de Domingo. Quanto à
beleza, estivesse o país em

guerra, ela seria convocada a
compor as fileiras da artilharia

pesada. Quisera a dita cuja ter
a inteligência e a sensibilidade
de muitos mineiros, anônimos
ou não, tais como Drummond.
Milton Nascimento, Adélia
Prado ou Gabeira. A autode-
nominada "elite buziana", me-
díocre a ponto de avaliar as

pessoas por sua riqueza, tem
muito a aprender com os pes-
cadores do local, gente simples
e, pelo visto, bem tolerante.
Se a especulação imobiliária é
em tudo e por tudo condena-
vel, não serão "xerifes", cari-
caturas de Rambo, e seus asse-
cias que darão efetiva solução
ao problema. Este tipo de prá-
tica não evita a violência, in-
clusive porque já constitui
uma. Aliás, o "xerife" Otávio
deve ser amigo do "herói"

(sic) especulador Modiano. Se
Domingo pretendia indignar
seus leitores, conseguiu. Se is-
to é a "elite", Deus nos livre
dela! Júlia Brotero Lefèvre,

34 DOMINGO



'~*:*0--j~l±^7'. "^L;, ¦'•!•' V-^~:V. ._ ^'l'

B ~.-:-£"IBE .JB R . V'^lr" B

^Jfr

Lobao encontrou urn defensor ferrenho, fa de seu bom humor

CITIZEN

A BURO-SEGURANÇA

p Trata o presente expe-
diente sobre autorização para
realização de reportagem foto-
gráfica em área militar sob a
responsabilidade do 2° Grupo
de Artilharia de Costa (Forta-
leza de São João), de interesse
dessa Editoria. 2. Incumbiu-
me o Exmo Sr Gen Coman-
dante Militar do Leste de in-
formar a V.Sa. que. consulta-
do o Centro de Comunicação
Social- do Exército, julga-se
inoportuna a autorização para
efetivação da referida reporta-
gem. em virtude de tratar-se
de dependência de uma Orga-
nização Militar que. embora
não tenha o caráter de privati-
va. visto permitir o acesso de
elementos não militares me-
diante autorização, não está
aberta ao público em geral por
razões intrínsecas de seguran-
ça. Sem mais para a oportuni-
dade. colocamo-nos ao inteiro
dispor de V Sa e aproveitamos
o ensejo para renovar nossos
protestos de elevada estima e
consideração. General de Bri-

gada Antônio Carlos Bitten-
coitri de Andrade, chefe do
Estado-Maior do CML. Rio de
Janeiro.

PROMOÇÃOAFAGOS NO LOBÃO

E só Lobão que erra? Não
consigo entender por que tanta
marcação em cima do roqueiro
Lobão. E engraçado como as ;

pessoas só se lembram dos er-
ros. Será que só ele errou? j
Será que as pessoas, grupos ou
facções que colocaram o Brasil
nesta miséria, não erraram?
Coloquem a mão na consciên-
cia antes de atirar a primeira
pedra. Ninguém sai de casa
pensando em errar, simples- :
mente acontece. Lobão se tor- ;
nou alvo de críticas por ser
uma pessoa verdadeira e não
nos cabe agora julgá-lo. Ele
teve razões para lazer o que ;
fez. Mas, de qualquer manei- !
ra, temos que respeitar o seu
ponto de vista, sua opinião,
gostando ou não. Afinal de
contas, onde está a liberdade
de pensamento? Estamos em
uma democracia ou em uma
ditadura? Lobão: continue
verdadeiro, extrovertido, con-
testador do sistema e perma-
neça com o seu bom humor
que as pessoas pensam que é
pilhéria. Porém, como Jesus
Cristo náqj agradou a todos,
não será você que ira agradá-

PIRAÇÃO TOTAL

Concordo com Bráulio Ta-
vares, quando faz alusão á sin-
ceridade religiosa da ex-
Darlene Glória. Mas devido
ao contato mais direto com
caso semelhante, concluí que
essas pessoas, em sua maioria,
viviam uma vida completa-
mente materialista, afastada
de tudo que se referisse" às
coisas do espírito, e de repente
tomaram uma overdose disso
tudo. E o que acontece após
overdoses? E isso aí. Piração
total. Não acreditam? Pois
passem uma tarde, como eu
fiz. numa dessas Igrejas Uni-
versais. Quanto às crenças dos
africanos, já faz parte da histó-
ria do Brasil o esforço que
sempre se fez para que elas
fossem esquecidas (Casa
Grande e Senzala). Por isso
fica difícil esperar alguma mu-
dança neste sentido. Mas não
desistimos de todo. E aguarda-
mos de coração a lembrança
de que o brasileiro, em esma-
gadora maioria, tem raízes,
lindas e fortes. Eulália Santos
Fonseca. Rio de Janeiro.

Marcelo \ 'iuna Estevão de Mo-
raes e ('arlos Frederico Martins
Viana. Xiterói. RJ.

los. Márlinton, Nova Iguaçu —
RJ.
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Se você tem bom gosto e
exige qualidade, não po-
de deixar de passar na
BALCONY. Lá vai encon-
trar tudo o que está na
moda: jeans, calças, ca-
misas, camisetas, bermu-
das e muitas outras coi-
sas bem transadas para
adultos e crianças. Um
detalhe importante é que
tudo na Balcony é vendi-
do a preço de fábrica.
Não perca esta oportuni-
dade. O endereço é Est.
do Quitungo, 92 A e B —

Brás de Pina. Tel.
391-0964.

Na atual época de crise, o
segredo é, sobretudo, in-
vestir em bens duráveis.
Para as crianças o proble-
ma já está resolvido. Rea-

parecem no cenário in-
fantil os livros de pano:
laváveis, duráveis e mui-
to instrutivos. Os livros
do MACO são confeccio-
nados manualmente, de
acordo com os interesses
de cada faixa etária e po-
dem ser encontrados nas
melhores livrarias. No
Rio de Janeiro, maiores
informações podem ser
obtidas pelo telefone:
235-4660. Uma boa ma-
neira de educar diver-
tindo!

A
O Lar Center, recente-
mente inaugurado em
São Paulo, oferece aos
adolescentes uma opção
muito especial: a loja
KINDY. Lá os "teen-

agers" encontram as me-
lhores sugestões para de-
corar da maneira mais
aconchegante e transada
todos os cantinhos que
forem seus. A Kindy fa-
brica, vende e orienta a
decoração para a faixa
dos 10 aos 20 anos espe-
cificamente. A loja agora
tem novo endereço: Av.
Antônio de Souza Nos-
chese, 311 — sobreloja —

São Paulo. O telefone é:

(011) 268-0725. Seu canti-
nho merece este pre-
sente!

A loja PAPEL PRINCI-
PAL está lançando uma
linha de camisetas muito
modernas e transadas

que vão agitar o verão.
São oitenta tipos de gra-
fismos artísticos estam-

pados em camisetas cria-
tivas e práticas com um
visual bastante arrojado.
Os desenhos são feitos

pelo publicitário Maurício
de Oliveira e pelo arquite-
to Paulo Jacobsen. No
Rio de Janeiro a loja fica
no 2o piso do São Conra-
do Fashion Mall e, em
São Paulo, no Piso Faria
Lima do Shopping Center
Iguatemi. Vale lembrar
da promoção de verão!
Aproveite!

Para proteger sua visão
dos raios solares e embe-
lezar ainda mais o visual
de todos os dias, a PAN-
THER está lançando sua
coleção de óculos Verão
88. São modelos de finís-
simn gosto, atuais, char-
mosos e muito ousados,
para realçar a "fera" 

que
há em você. Panther é
fera, é pantera. E pode
ser encontrado nas lojas
especializadas de todo
Brasil.

Uma dica para quem vai

casar ou dar uma melho-
rada no visual da casa. A
ROBERTO SIMÕES PRE-
SENTES FINOS está com
uma seleção das melho-
res pratarias, porcelanas
e cristais, além de linhas
completas para o diário.
E ainda oferece ofertas
irresistíveis às donas de
casa práticas e elegantes.
Vale a pena conferir nas
lojas de Copacabana, Ipa-
nema, Tijuca e Leblon. Os
telefones são: 521-0249 e
264-8220.
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os participates,

Paulo, para todo o Brasil 
*

via satélite, que poderão, dos auditórios locais,
através do Sistema TV EXECUTIVA - Embratel.

Dias 25 e 26 de Março ¦
* Este evento será transmitido para todos
formular perguntas e debater ao vivo com

n . . I CONGRESSO
Quem sao os Palestrantes: BRASILEIRO DE ESTRATEGIA i

Prof. Jose Augusto Guilhon Albuquerque - Chefe do Departamento de Ciencia a ELEIT0RApLOnT.™RKETING

Politica da USP - Coordenador de Campanhas Eleitorais - Prof. Roberto Pedroso
Mestre em Marketing pela FGV • Ex-Diretor da Editora Abril - Prof. Gaudencio I >' , I

Torquato • Prof. ECA - USP - Autor do Livro Marketing Politico e Governamental 4<^dh
Neysa Furgler - Diretora do IBOPE - SP - Ex-presidente da Soc. Brasileira de Pes-
quisa de Mercado - (Convidados): Glaudiston Elsenlohr • Sergio "Arapa" de An- < -f'' .
drade • Prof. Cesar Oiler do Nascimento - Prof. Fundagao Escola Sociologia e
Politica - Pesquisador de Comportamento Eleitoral - Antonio de Padua Prado Jr. ^fHwTVb c m a d nDiretor Nacional de Marketing de Rede de Televis£o - Autor do Livro "ABC do uUDttMArU
Candidato" - Dr. Gentil Guerreiro Basso - Advogado de Causas Eleitorais - Coor- PRECOS'
denador d^ Fiscalizagao em urna e mapa eleitoral • Prof. Mario Sergio de Camar- T
go - Prof. Pos-Graduac&o da ESPM - Presidente da Associa?5o Brasileira de Tele Em Sao Paulo: 40 OTN'S de fevereiro =
Marketing • Carlos Augusto Manhanelli • Autor do Livro: Estrategias Eleitorais Cz$ 27.820,00 (com almo?o)
Marketinq Politico • Ed. Summus - Diretor de Estrategias da Marke Poli Bureau. Outras Cidades: 30 OTN'S de fevereiro =

. i T j Cz$ 20.865,00
AlgllflS QOS Temas do uongresso: OBS.: Este preco inclue Certificado da

• Como Captar Recursos para Campanhas Eleitorais e Administragao de Mate- FundagSo Escola de Sociologia e Politica
riais • Fenomenos Eleitorais e o Marketing Politico • Aplicagao de Estrategias de S3o Paulo, com validade de Extensao
de Marketing em Campanhas Eleitorais • Comportamento do Candidato e do Universitaria pelo MEC. Apostilas, Livro
EleitOr • Aplicag§o e Interpretagao da Legislagao Eleitoral • Telemarketing "Estrategia Eleitoral e Marketing
sua Aplicagao Pratica na Area Eleitoral • O Video Politico • Pesquisas de Opi- Politico , Catalogo de Fornecedores,
niao Publica - Como analisa-las e usa-las corretamente • A Ciencia Politica nas Coffee Break.
EleigOes • O que fazer para aumentar a penetrag§o do candidato junto a popula- TOTALMENTE DEDUTIVEL DO I. RENDA
gao • Marketing Politico e as Agencias de Propaganda. Desconto para grupo de 5 pessoas.

Inscrlgoes pelo Correio. com a ficha ao « -" S®****

lado, ou diretamente em S3o Paulo pe- * __ m m m a
> 

FICHA DE INSCRICA0 mk SET
bem nas seguintes cidades que terao k T k brash
Evento nos mesmos dias e horarios: (Use uma para cada Participante. Se necessarto. copte ou tire xerox)

23*02^7 -^Bauru;4(0142) ^^c^o^Boiim: ? SIM! Estou me inscrevendo para o I Congresso Brasileiro de Estrategia Eleitoral e
(091) 224-7163 • Beio Horizont®: (031) Marketino Politico, com todas as vantagens descritas neste anuncio. e para tanto es-

touenviandoo Cheque n? do Banco novalorde:
52-9763 - Campo Grande: (067) 382 9632 - 

PROMOQAO ESPECIAL: PAGUE ate 15/03/88 com OTN de Fevereiro:

(%^32i-^55^*Cuiltlba:4(04if^233-66*4*- |§ ? EM SAO PAULO: Cz$ 27.820.00 C DEMAIS CIDADES: CzS 20.865.00
Florianopolis: (0482) 23-1815 - Fortaleza:
(085) 244-1755 - Foz do igua<?u: (0445) 74-1546
Goiania: (062) 241-6177 - Governador Vala- Nome
dares: (0332) 21-8200 - Joao Pessoa: (083)
241-1128 - Juiz de Fora: (032) 211-9413 - w pnrt n? ADtO 
Lajes: (0492) 22-3277 - Londrlna: (0432) |S 

c/,u —— ~
24-7060- Maceio: (082) 221-8437 - Maringa: P
(0442) 22-3351 - Manaus: (092) 232-4990 - „ CEP Cldade Tel.: 
Natal: (084) 222-6035 - Porto Velho: (092)

I Cldade onde desejo participar do Congresso
636-0101 • Rio de Janeiro: (021) 552-4141 Pniahnracao- Organizagao:
Salvador: (071) 245-4288 - Sao Jose do Rio i OOiaDOragaO-
Preto: (0172) 21-3701 - Sao Lulr (098) 222-1068 «O JiJK"Teresina: (086) 222-0183 - Uberaba: (034) I T H llllUIWAW

Mo271U2^',: 
,034) 236 6044 • 

I ¦ EXAME VASR modub arte

Envie esta Ficha de Inscrição, acompanhada de cheque norriinal.à
S. DIB ASSOCIADOS - Rua Mauã, 836 - CEP 01028 - São PauloVagas Limitadas

I CONGRESSO
BRASILEIRO DE ESTRATÉGIA
ELEITORAL E MARKETING

POLÍTICO
Quem são os Palestrantes:

Prof. José Augusto Guilhon Albuquerque - Chefe do Departamento de Ciência
Política da USP - Coordenador de Campanhas Eleitorais - Prof. Roberto Pedroso

Mestre em Marketing pela FGV - Ex-Diretor da Editora Abril - Prof. Gaudêncio
Torquato - Prof. ECA - USP - Autor do Livro Marketing Político e Governamental -
Neysa Furgler - Diretora do IBOPE - SP - Ex-presidente da Soe. Brasileira de Pes-
quisa de Mercado - (Convidados): Glaudiston Elsenlohr ¦ Sérgio "Arapa" de An-
drade • Prof. César Oller do Nascimento - Prof. Fundação Escola Sociologia e
Política - Pesquisador de Comportamento Eleitoral - Antonio de Pádua Prado Jr.

Diretor Nacional de Marketing de Rede de Televisão - Autor do Livro "ABC do
Candidato" - Dr. Gentil Guerreiro Basso - Advogado de Causas Eleitorais - Coor-
denador d^ Fiscalização em urna e mapa eleitoral • Prof. Mário Sérgio de Camar-
go - Prof. Pós-Graduação da ESPM - Presidente da Associação Brasileira de Tele
Marketing - Carlos Augusto Manhanelli - Autor do Livro: Estratégias Eleitorais e
Marketing Político - Ed. Summus - Diretor de Estratégias da Marke Poli Bureau.

Alguns dos Temas do Congresso:
• Como Captar Recursos para Campanhas Eleitorais e Administração de Mate-
riais • Fenômenos Eleitorais e o Marketing Político • Aplicação de Estratégias
de Marketing em Campanhas Eleitorais • Comportamento do Candidato e do
Eleitòr • Aplicação e Interpretação da Legislação Eleitoral • Telemarketing e
sua Aplicação Prática na Área Eleitoral • O Video Político • Pesquisas de Opi-
nião Pública - Como analisá-las e usá-las corretamente • A Ciência Política nas
Eleições • O que fazer para aumentar a penetração do candidato junto à popula-
ção • Marketing Político e as Agências de Propaganda.

COBEEMAPO

PREÇOS:

Em São Paulo: 40 OTN'S de fevereiro =
CzS 27.820,00 (com almoço)
Outras Cidades: 30 OTN'S de fevereiro =
CzS 20.865,00
OBS.: Este preço inclue Certificado da
Fundação Escola de Sociologia e Política
de São Paulo, com validade de Extensão
Universitária pelo MEC. Apostilas, Livro
"Estratégia Eleitoral e Marketing
Político", Catálogo de Fornecedores,
Coffee Break.
TOTALMENTE DEDUTÍVEL DO I. RENDA

Desconto para grupo de 5 pessoas.

Inscrições pelo Correio, com a ficha ao
lado, ou diretamente em São Paulo pe-

•los telefones: (011) 227-6765, 227-3759,
227-3297, 255-2001 e 256-6393 e tam-
bém nas seguintes cidades que terão o
Evento nos mesmos dias e horários:
Aracaju: (079) 224-1157 - Araçatuba: (0186)
23-0267 - Bauru: (0142) 23-3090 - Belém:
(091) 224-7163 - Belo Horizonte: (031)
227-2855 - Brasília: (061) 223-4560 - Blume-
nau: (0473) 22-8488 - Campinas: (0192)
52-9763 - Campo Grande: (067) 382-9632 -
Campina Grande: (083) 241-1128 - Cuiabá:
(065) 321-3555 - Curitiba: (041) 233-6614 -
Florianópolis: (0482) 23-1815 - Fortaleza:
(085) 244-1755 - Foz do Iguaçu: (0445) 74-1546
Goiânia: (062) 241-6177 - Governador Vala-
dares: (0332) 21-8200 - João Pessoa: (083)
241-1128 - Juiz de Fora: (032) 211-9413 -
Lajes: (0492) 22-3277 - Londrina: (0432)
24-7060 • Maceió: (082) 221-8437 - Maringá:
(0442) 22-3351 - Manaus: (092) 232-4990 -
Natal: (084) 222-6035 - Porto Velho: (092)
232-4990 - Presidente Prudente: (0182) 22-9988
Recife: (081) 231-5373 - Ribeirão Preto: (016)
636-0101 • Rio de Janeiro: (021) 552-4141 •
Salvador: (071) 245-4288 - São José do Rio
Preto: (0172) 21-3701 - São Lulr (098) 222-1068
Teresina: (086) 222-0183 - Uberaba: (034)
333-0860 - Uberlândia: (034) 236-8044 -
Vitória: (027) 227-1533

~ JS—: FUNDAÇÃO ESCOLA

FICHA DE INSCRIÇÃO Éã SÈT
\f M BRASIL

(Use uma para cada Participante. Se necessário, copie ou tire xerox)

? SIM! Estou me inscrevendo para o I Congresso Brasileiro de Estratégia Eleitoral e

Marketing Político, com todas as vantagens descritas neste anúncio, e para tanto es-

tou enviando o Cheque n.° do Banco no valor de:

PROMOÇÃO ESPECIAL: PAGUE até 15/03/88 com OTN de Fevereiro:

EM SÃO PAULO: CzS 27.820,00 C DEMAIS CIDADES: CzS 20.865.00

Nome

Cidade

Cidade onde desejo participar do Congresso

Colaboração: Organização

EXAME módub artea

rai
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Credicard apresenta algumas

sugestões para o seu almoço ou jantar.
Carnes, frutos do mar, frango e

massas em ambientes acolhedores e

refinados.

Credicard sugere. Você escolhe.

Bom apetite!

ESPLANADA GRILL

Rua Barão da Torre. 600. Ijs. A/B
Reservas - Te/.: 239-6028
Inaugurado há apenas um mês, o
ESPLANADA GRILL já conquistou os
mais exigentes paladares cariocas. A

política de boas carnes e técnicas
avançadas de maturação é a mesma do
Esplanada Grill de São Paulo, o que o
tornou uma das mais famosas casas de
carnes da cidade. E bom começar com as
costelinhas de cordeiro ou de porco, mas
há outras opções que merecem destaque,
como o miolo de alcatra, uma carne
hipermacia, suculenta e saborosa.

FAROL DO LEME

Av. Atlântica. 974\A
Reservas - Tel.: 275-0246
Situado à beira-mar e com
estacionamento fácil, o FAROL DO
LEME, um tradicional restaurante da
cozinha espanhola, sugere a Paella à
Walenciana. Frutos do mar os mais
variados, arroz e açafrão, que após alguns
minutos no forno paracorar chega à mesa
ornamentado com pimentões marroneses
e ovos cozidos.

LE PETIT PARIS

Av. Semambetiba. 6250
Reservas - Tel.: 385-5776
Este restaurante recém -inaugurado já traz

para sua trajetória o sucesso, sem dúvida.
A direção é do cbef Geovando Teixeira.
Para quem o conhece do Palace Club,
sabe-se que a cozinha francesa está em
boas mãos.
Ele acaba de preparar para o LE PETIT
PARIS um novo e delicioso cardápio.
A sugestão é iniciar com o Carpaccio de
Peixe com coriandre e em seguida os
inesquecíveis camarões preparados a la
Marseille e perfumados com aneto. Nas
noites de 5 a a sábado, música ao vivo.

CREDICARD

ABRE O APETITE.

ESPLANADA GRILL

FAROL DA BARRA

Av. Semambetiba, 1700
Reservas - Tel.: 399-1143
A casa oferece uma infinidade de frutos do
mar, frios ou quentes e bem fresquinhos
no 1? piso, mas para aqueles devotos de
uma comida bem apimentada encontra-se
no 2? piso uma Fiel representante da
cozinha baiana. Um serviço de primeira,
inclusive transporte grátis para hotéis
localizados em São Conrado, Barra e
Recreio.

ETTORE

Av. Armando Lombardi. 800. Ij. D
Reservas - Tel.: 399-8939
E pouco conhecido pela maioria dos
cariocas, mas para moradores da Barra e
bairros vizinhos o ETTORE é um velho
conhecido. Bem-freqüentado, de suas
massas exclusivas a sugestão é o Gnoccbi
Ripiero, uma leve massa recheada com
aipim, mozarela, ricota e salame. Um
delicioso molho branco e um de tomate
dão o gosto final.

CHURRASCARIA OÁSIS

Estr. do Joá, 136
Reservas - Tel.: 322-3144
E o endereço certo para quem gosta de
boa carne e fartura.
Ambiente simples e refrigerado, com
amplo estacionamento.
O sistemaé rodízio, onde você encontra,
entre tantos tipos de carne, a tradicional

picanha.

Complete sua noite indo assistir à peça
Prima com Chantilly no Teatro da Praia -

Rua Francisco Sá, 88 - Tel.: 287-7~94
Horários: 4.a a 6.a: às 21h30

Sábado: às 20h e 22h30
Domingo: às 21 h
Vesperais: 5 a às l7h

Domingo às 18h30

Os restaurantes que Credicard indica são
mesmo de dar água na boca.
E todos aceitam com prazer o seu cartão
Credicard.
Faça sua escolha. Credicard manda a
conta só daqui a 30 dias, em média, sem

juros. E também oferece outras maneiras
de pagar, j unto com as outras compras do
mês.
Se você ainda não tem Credicard. solicite
o seu pelos telefones:
Rio de Janeiro 233-5614 - S. Paulo (011)
813-6526
Outras localidades (011)800-3334,
DDG.
Credicard Empresarial (pessoa jurídica):
S. Paulo (011)813-6932
Outras localidades (011) 800-3600,
DDG.
Ou passe em uma das agências, mais de
10.000, dos Bancos associados ao sistema.

crep
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Promogao por tempo limitad^ 
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I BE

nesta písm ôÊáe

0 CAFEZINHO É Dl GRAÇA

Esta notícia tem o sabor de um café quentinho: agora, na compra

da cafeteira Walita, você ganhal/2 quilo de Café do Ponto alto vácuo tipo

exportação e 2 pacotes do filtro Walita Lar. Você tem certeza de tomar o

cafezinho à moda da casa, que só você e a cafeteira

Walita sabem fazer. E o que é mais gostoso, o cafezinho é de graça.

LEVE A MELHOR. LEVE

WALITA
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Curva com 6 assentos cm tecido de

alto padrão. Varias cores
De 81.700 por 3 x 19.696

SALA VERONA
• Mesa com 6 cadeiras em mogno natural

De 79.300 por 3 x 18.969

Buffet 4 portas fino acabamento em poliuretano
De 54.100 por 3 x 11.969

• Cama Belle Époque em lacca

c/adereços em latáo nas cores
Beje e Branco

De 34.900 por 3 x 9.666
• Criado Mudo

De 16.980 por 3 x 3.969

Conjunto Estofado Laffer 3 + 2
lugares Design Ultra Moderno

De 89.600 por 3 x 16.552

• Estante em mogno
acabamento em poliuretano

Dois corpos De 49.500.
por 3 x 13.500

Tres corpos De 67 .500.
por 3 x 19.969

• Conjunto Tess '.i + 2 lugares
tecido matelasse classe A

Vários Padrões
De 62.800 por 3 * 14.996

• Conjunto de mesa centro e
lateral em mogno c/ poliuretano

com tampo de cristal 6 mm
De 19 100 por 3 x 4.996

ABERTO DE 2" AH" ATÉ 19:OOH
SÁBADO ATÉ 18:00 H. ESTACIONAMENTO PRÓPRIO.
PLANTÃO DE DOMINGO - PBX 580-7077.

ARMÁRIOS MODULADOS GUELMAN POR 2 X 3.89S 
- M LAQUEADO

a
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Transe Seu Corpo Com

Uma nova conquista. Tratamento eficaz a c*f ft
base de estimula^ao da ENERGIA que existe 

W^Hlvi ¦ )iiSsi 
'

em voce. Na recuperacao facial e corporal: misrm^> ^f!l,BH ^ yjf|»sjE| l^-
Celulites * Gorduras Localizadas Monchas * Flacidez * Rugas \ 

jTktL jg'^.
Marque uma entrevista com a nossa vizagista Maria das InB wSBHGracas Cohen e faca uma avalicqao sem compromisso. M ',, iMB "¦ 9jp§ ^SBt£i

Atendimento a homens e mulheres das 8:00 os 20:00 horas It \

Rua Nascimento Silva, 404 — Ipanema Maria das Gracas Cohen B 

^^1^1

 Tel: 521-2094 a Cata J

PPATA 1 W„„orrfl POLODECORAC?6ES
¦ KM VJm^-ir aCOlCnaara a POlO criou para sua residSncia J

ATACADO E VAREJO ou loja. modulados praticos,fun-
p" 'rVflrMM .• ^ AMTI AAANTHA^ cionais e de qualidade. ARARAS,
As mats Lindas Gna$8es ANTi-MANCHAb modulados em vidro. telas, cal
om Pratade Lei com Certi- A CASA FRAM com ,rad,<;ao de 35,or>°! ceiros, cabideiroseoutrosem co
em rraxa w Loi Jjum _ em |jdar com estofados, hd mais de io res e f0rmas variadas, ddo urn to-
ficado 06 Caarantia. anos especializou-se na aplica<;ao de que de criatividade. Solicite nossos

A| IACC JQIAS impermeabilizontes anfi-manchai SerVlCOS de prOjetOS e reformas.WWinw SCOTCHGARD. Servigo de qualidade
Fabrieasao Pr6pria com garantio e 6timos pre?os. Confira! o|C OE JANEIRO • Rua do Catete, 23

Av NS Caoacabana. 435/707 Rio Rua Ataulfo de Paiva. 944-B Leblon

Teis.: 
'(021) 

236-2999 (021) 236- 29^399 * "£°644 e em VITb- J e 
^Av/prof Vicente

^ 

^ ^ 

^ 

RIA. ES, tel.:.22o-1 Jo3. 

;

Garantimos qualidade porque fabricamos nun 
paii/i n/inwcio ITHA

vendemos. Garantimos entrega na data comblnada. IND. COM. MOVEIS LTDA.
Garantimos OHmos pre<?os e condi$des faclHtadas. f/\y5

GRAJAU: Rua Araujo LeiBo, 116 Av. Maff. 1921 5 
wi>788

TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 67 loja B FABRICA: Rua Pereira Pinto, 115 284-6781 591-2788

Loja- Pç° Major Aderbal Costa, 6-A e 6-B (Em Frente oo l-A.P.I de Pilares.) Tel.: (021) 591-5447 RJ.
Atacado; R. Soares Meirelles, 421 — Pilares — RJ — Tel.: (021) 269-8352 Fácil estacionamento.

Garantimos qualidade porque fabricamos o que §§
vendemos, Garantimos entrega na dato combinado. ^JU. ''•jíjOy

Garantimos Ótimos preços e condições facilitadas. vÇ 
Ff\ys

GRAJAÚ: Rua Araújo Leitão, 116 PÇNHA; Av. Meriti, 1921

TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 67 loja B FABRICA: Flua Pereira Pinto, 115

Tefc 391-1687 281-8147

284-6781 591 fr/B8

PRONTA-ENTREGA
CALCINHAS
Perfumadas. Eró.icas,
Infantis e Tradicionais.
UNHA COMPLETA EM
LINGER1E.
Rua Santa Clara,
50 sala 206 sobre-
loja, RJ
TEL.: (021) 235-6133

ORGANIZE-SE!

Arquivo Pessoal WÂLNi

(0 ARQUIVO DO C0FRINH0)
Para guardar com segurança
documentos e valores.
Cabe num vão do seu armário e
você mesmo o instala.

Vendas; Atacado.
Tel.: (021) 372-9966.

À venda nas melhores [papelarias.

Transe Seu Corpo Com
Raio Laser e Mesoterapia

Uma nova conquista. Tratamento eficaz a
base de estimulação da ENERGIA que existe
em você. Na recuperação facial e corporal:
Celulites * Gorduras Localizadas Manchas * Flacidez * Rugas
Estrias * etc.
Marque uma entrevista com a nossa vizagista Maria das
Graças Cohen e faça uma avaliação sem compromisso.

Atendimento a homens e mulheres das 8:00 às 20:00 horas

Clínica Bio Center
Rua Nascimento Silva, 404 — Ipanema

Tel: 521-2094 Maria Graças Cohen
a Gata

ATACADO E VAREJO
Ás mais lindas Criações
em Prata de Lei com Certi-
ficado de Garantía.^^H

aliasehü^H
fabricado Própria

Av. N.S. Copacabana, 435/707 Rio
Tais.: (021) 236-2999 (021) 236-
|5i86aMiMÍÉHfiMÍÉMÍMÈÍM

—

üücotchgard
ANTI-AAANCHAS

A CASA FRAM com tradição de 35 anos
em lidar com estofados, há mais de 10
anos especializou-se na aplicação de

i mpermeabi I izantes anti-manchas
SCOTCHGARD. Serviço de qualidade
com garantia e ótimos preços. Confira!
Rua Ataulfo de Paiva, 944-B Leblon
tels.: 294-2399 e 239-0644 e em VITO-
RIA, ES, tel.: 226-1365.

POLO DECORAÇÕES

A POLO criou para sua residência
ou loja, modulados práticos, fun-
cionals e de qualidade. ARARAS,
MODULADOS EM VIDRO, TELAS, CAL-
CEIROS, CABIDEIROS e outros em co-
res e formas variadas, dão um to-
que de criatividade. Solicite nossos
serviços de projetos e reformas.

RIO DE JANEIRO • Rua do Catete, 228
Sij. 220 • Catete

tels.: (021) 205-5345 I 285-1296
SÃO PAULO - Av. Prolessor Vicente

Ráo, 2039 • Brookhn
teL: (011) 531-6125

| 

^

jpB^ |

POLO DECORACOES |
A POlO criou para sua resid&ncia
ou loja, modulados praticos, fun-
cionais e de qualidade. ARARAS,
MODULADOS EM VIDRO, TELAS, CAL-
CEIROS, CABIDEIROS e outros em co¬
res e formas variadas, ddo um to¬
que de criatividade. Solicite nossos
servlcpos de projetos e reformas.

I RIODE JANEIRO -Rua do Catete, 228
Slj. 220 • Catete

tels.: (021) 205-5345 I 285-1296
8 SAO PAULO ¦ Av. Protessor Vicente

Rao, 2039 • Brookhn

I PRATA
ATACADO E VAREJO
As mais lindas Criagoes
em Prata de Lei com Certi-
ficado de Garantia.

ALIASE JOIAS
FabricafSo Mpfir

Av. N.S. Copacabana, 435/707 Rio
Tats.: (021) 236-2999 (021) 236-
5186 J
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I'' ,//9 Uma nova conquista. Tratamento eficaz t* Sf"_ 

^1 A 

J
¦Lf' c base de estimulaqao da ENERGIA que existe *&&fW t mSjk

l> j 
^ Txi-^ftv' em voce. Na recupej-a^ao facial^e corporal: ^ gjjjjm*Ljffjjljyl

A|Ctt-. l j> CALCINHAS Marque uma entrevista com a nossa vizagista Maria das tjii JUST ^Sfi9|Hnf n \ •:,':,a^^B Pertumados. EfO.icas, Gramas Cohen e faca uma avaliacao sem compromisso. /$ . |j« GE; ¦ Sfjp ^SSlN"|f unhTco'mpTeTaEm'5 Atendimento a homens e mulheres das 8:00 as 20:00 heras ^ 
^ 

^7^1

^ 
50°so?c 206 Tebre- Rua Nascimento Sjlva,^404 — Ipanema Mariana's Cracas Cohen HW 
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PRATA ! •'ST'Cl 
I A POIO criou para sua resid§ncia f r

ATACADO E VAREJO ou lo|a. modulados praticos.fun-
^»"VWVj r» - «lt«« akjtI MANfHAf^ cionais e de qualidade. ARARAS,
As mats lindas Cnagdes anti-manlmai> modulados em vidro, telas, cal
pm PratatfeLei cOm Certi- a casa fram com tradicao de 35 ano$ ceiros. cabideiros e outros em co-
em rraia uo Lol vO"' yen em |idar com estofados, hd mais de 10 res e formas variadas, dao urn to-
ficado O© Garantja. onos especializou-se na apiica<;ao de que de criatividade. Solicite nossos

A| IACE Jul AS impermeabilizantes anti-manchai serVlCOS de prOjetOS e reformas.
HblHWI- v.wr««* SCOTCHGARD

Fabricagao Pr6pria PIO DE JANEIRO ¦ Rua dO^Ca-ete '-
fl_ M t fnnnriiliniin 435/707 Rio Rua Ataulfo de Paiva, 944-B Leblon

A venda nas memores pupt?iu» iua.  

MOVEIS LTDA.
Garantimos Otimos promos e eondlpdes faellltadas. r/Ky'

GRAJAU: Rua Araujo LeitSo, 116 WgA| Av. MeriB. l.sS" SPiiS

TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 67 loja B FABRICA: Rua Pereira Pinto, 115 284^6781 >91 2788

/^'J'

'

loio: Pç° Maior Aderbol Costa, 6-A e 6-B (Em Frente ao IAP.I de Pilares.) Tel.: (021) 591-5447 RJ.
Atacado; R. Soares Meirellet, 421 — Pilares — RJ —Tel.: (021) 269-8352. Fácil estacionamento.

IffêS

PENHA: Av. Meriti, 1921
FABRICA: Rua Pereira Pinto, 115

GRAJAÚ: Rua Araújo Leitão, 116

TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 67 loja B

|Al Informe Publicitário

Isl 266-3231

Tels.: 266-5093

PRONTA-ENTREGA
CALCINHAS
Pertumadai. Eró'.icas,
Infantis e Traaicionais.
LINHA COMPLETA EM
UNGERIE
Rua Santa Clara,
50 sala 206 sobre-
loja, RJ
TEL.: (021) 235-6133

ORGANIZE-SE!

Arquivo Pessoal WÂLME

(0 ARQUIVO DO C0FRINH0)
Para guardar com segurança
documentos e valores.
Cabe num vão do seu armário e
você mesmo o instala.

Vendas: Atacado.
Tel.: (021) 372-9966.

À venda nas melhores papelarias.

Transe Seu Corpo Com
Raio Laser e Mesoterapia

Uma nova conquista. Tratamento eficaz a
base de estimulação da ENERGIA que existe
em você. Na recuperação facial e corporal:
Celulites * Gorduras Localizadas Manchas * Flacidez * Rugas
Estrias * etc.
Marque uma entrevista com a nossa vizagista Mana aas
Graças Cohen e faça uma avaliação sem compromisso.

Atendimento a homens e mulheres das 8:00 às 20:00 horas

Clínica Bio Center
Rua Nascimento Silva, 404 — Ipanema

ATACADO E VAREJO
As mais lindas Criações

em Prata de Lei com Certi-
ficado de Garantia.

ALIASE JÓIAS
Fabricação Própria

Av. N.S. Copacabana, 435/707 Rio
Tais.: (021) 236-2999 (021) 236-

I '5T86ÉflHHHHtiMÍIIflH^H

Scoíchgard
ANTI-MANCHAS

A CASA FRAAA com tradição de 35 anos
em lidar com estofados, há mais de 10
anos especializou-se na aplicação de
i mpermeabi I i zantes anti-manchai
SCOTCHGARD Serviço de qualidade
com garantia e ótimos preços. Confira!
Rua Ataulfo de Paiva, 944-B Leblon
tels.: 294-2399 e 239-0644 e em VITO-
RIA, ES, tel.: 226-1365.

A POLO criou para sua residência
ou loja, modulados práticos, fun-
cionais e de qualidade. ARARAS,
MODULADOS EM VIDRO, TELAS, CAL-
CEIROS, CABIDEIROS e outros em co-
res e formas variadas, dão um to-
que de criatividade. Solicite nossos
serviços de projetos e reformas.

RIO DE JANEIRO - Rua ao Catete. 27
SI). 220 - Catete

tels.: (021)205-5345
SÃO PAULO - Av Profe

Ráo, 2039 • Bro

Sitiai

Garantimos qualidade porque fabricamos o quel
vendemos. Garantimos entrega na data eombliMda
Garantimos Ótimos preços e condições facilitadas.

Tels: 391 t|587 281-8147

284-6781 591-2788

1
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 ProduQao Arliete Rocha

^ 
^ 

. Foto Vidal da TriQdade |

Em cerarnica de alta temperatura, as madeira pintado, para colocar ovos
canecas e pratinhos pintados a mao r " '" ' sem risco de quebrar. O prego e
assinados por^ As^peg^ tempre^ ^ 

^ 

^ ^ ^

De Cristina Yuri, a ^la^r^^om serviqo ym trabal^superdelicado co/,u i
ontrnrin nn mhrpmpsa em c.eramica Com desenho diferente e pratico o trama de palha chinesa nas

Tjogo americano em bambu. A venda no porta-toalhm depapel bandejas da Core Textura. Pregos
PP^intirnnfp TnlfJ* CVibtltCL (CZ$ 1 TflU 800) Oil T1ZOQTIO Q J)QTtiT dC CZ$ 2 Ttlilnesiauranie i aice (CZ^ 1 mU 3QQj Na Toque

• Onde encontrar Cor e Textura — Shopping da Gavea - 3° piso. Country Living — Rua Henrique Dumont, 68/E, Bom Desenho -Rua Maria Angelica, 113/G e Rio Design Center.
Restaurante Take — Estrada da Givea, 698 — tel. 322-4063 e Toque — Av. Ataulfo de Paiva, 1015 

AQUALUXFAZAMELHOR f*F—

PISCINA SEM QUIMICA. \rymm 
KQUADRIAS DE

Aqualux e a marca ptoneira do BrasiL ' MyRK-' ¦ ^i3 III Jb I I IELmtnade wi aigas, grrrncs e bacterial «^^^^0 V^||jU I II IUI I l«l II —/>
\ EPROVA Mm<*sooo4*L»» I | Mb£^ KhwIflllllW^f f^r\inualados no Braul. EL'A. Euro pa e America do Sal. v ^Na insuhfio voce recebe grant una Kit completo, para ^ ]T^ ft ^—•a comprovatao da qualidadc da agua. P" '' • | _| rDedda-se por Aqualua. a verdadeira ptscma sem quimica. I ^ F® £* '' T*^l

-HMHnpn lUIMdCKIU T; g 7 / Y

^^7=^=^= EMGERAL" 
POLITICO i .]£ [J(7]X

VEJA ONDE. E SO LIGAR. festeiro box • fechamento de j~ [ ££ J\ / r1^
RIODEJMDRfl CAMPOS INtOTURNO AREAS • JANELAS • PORTAS V" L. 

' 
/' I

TECIAZER - PC. BANDEIRA TEL 273.1414 • ABC TEL (0247)22.4322 CONF1PENC1AL •PORTOES • REBAIXAMEN- K\>^
AQUASHOP-JACAREPAGUA TEL 3915444 TO DE TETO ETC ^**4^

DON F10RI - BARRA. TEL 389.2052 FRIBUWSO _
GERANIO-JACAREPAGUA _TEL 342.1919 • ENERSOL TEL (0245)22.4453
HIMATER-JACAREPAGUA .TEL- 342.9333 n • GARANTIA DE 1 ANO P/QQ.
ORTEB-BOTAFOGO .TEL 542.1313 ITAPERUNA _ A , . __ _ 2°m„„ riTn_.

BARRA— ii TEL 399.7433 i ABC TEL (0249)22J€63 Z 0 Z I M 0 [71^71  —7-1 * 
^N°,Rr^° 

de ENTREGA
SPA-PtSClNAS-GRAJAU .TEL 571J5S5 \7; ?, £. . nnSZ crnypnn

•M Man lis* H i" At rnso
LEBLON TEL 294J595 • LOSAN TEL (0243)54.2353 • FINANCIAMENTO S/JUROS

o piscmo sem químico

Produção Arliete Rocha

Foto Vidal da Trindade

Prática e engraçada, a galinha de
madeira pintada para colocar ovos
sem risco de quebrar. O preço é
CZ$ 750 na Country Living

Foto Vidal da Trindade

Em cerâmica de alta temperatura, as
canecas e pratinhos pintados a mão
assinados por Mieko. As peças têm preços
a partir de CZ$ 600 na Bom Desenho

:~iV Foto Geraldo Viola

ÜHWa :

Foto Vidal da Trindade
Foto Mauro Nascimento

mm

V3^^MÊÊÊÊ^ÊÊÊÊÊtÊÊÊÊBBa Um trabalho superdelicado com
Com desenho diferente e prático o trama de palha chinesa nas
porta-toalhas de papel vertical em bandejas da Cor e Textura. Preços
embuia (CZ$ 1 mü 800) ou mogno a partir de CZ$ 2 mil
(CZ$ 1 mü 300). Na Toque

. Onde encontrar cor e Textura — Shopping da Gávea - 3o piso. Country Living - Rua Henrique Dumont 68/E. Bom Desenho-Rua Maria Angélica, 113/G e Rio Design Centér.
Restaurante Take — Estrada da Gávea, 698 — tel. 322-4063 e Toque — Av. Ataulfo de Paiva, 1015 

De Cristina Yuri, a saíadeira com serviço
para entrada ou sobremesa em cerâmica
e jogo americano em bambu. À venda no
Restaurante Take

AQUALUX FAZ A MELHOR

PISCINA SEM QUÍMICA.
AquaJux é a marca pioneira do BrajiLELmtna de vez algas, germes e bactériasautomaticamente.Maior experiência. Mais de 6000 equipamentosinualados no Brasil. EUA. Europa e America do Sul.Na instalação você recebe grátis um Kit completo, paraa comprovação da qualidade da água.Decida-se por Aqualux. a verdadeira poema sem química.

E PROVA

CONSERTO

EM GERAL

BOX • FECHAMENTO DE
ÁREAS # JANELAS « PORTAS
•PORTÕES • REBAIXAMEN-

TO DE TETO. ETC.

POUT1CO
VEJA ONDE. E SO LIGAR.

 CAMPOS 
BANDEIRA TEL 273.1414 • ABC TEL
AREPAGUÁ TEL 392J444

CONFIDENCIAL

.TEL 342.1919
.TEL- 342.9333
.TEL 542.1313
.TEL 399.7433
.TEL 571.9535
.TEL 325.9595
.TEL- 294.9595

GARANTIA DE 1 ANO P/QQ.
SERVIÇO
MENOR PRAZO DE ENTREGA
DO MERCADO
ORÇAMENTO S/COMPRO-
MISSO
FINANCIAMENTO S/JUROS

BARRA
t SPA-PISCINAS-GRAJAU

BARRA
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BARRA MAKSA—
• FlLTRO-LAR_...

VOUA REDONDA -
..TEL (0243)22.1395 • THERM-REB TEL (0243)42.9959

BARRA BOPiim- ESPIRITO SANTO-
• RA-PtSCWAS TEL (0244)42^706 • JOHAIÍ. .TEL- (027)522^047

JORNAL DO BRASIL. V.M.G. REPRESENTAÇÕES LTDA
AV. Amaral Peixoto, 178 Gr. 401 CENTRO - NITERÓI

ATENDEMOS TODO GRANDE RIO.
TEL.: 718-7260

D!
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Conjuntoestofado Master UlTA SHOW d© ©COnOmSSa
lugares - De: 24.309,00 Por: 19.600,00 . . j
lugares • De: 28.762.oo Pon 23.200,00 Aproveite este snow de ofertas para decorar

sua casa com tudo que voce tem direito.

^ohno^o
radica. seis cadeiras em tecido bege <exclusivissirna Serie Ouro do arrnano bem bolado Gelli.

• Conjunto estofado Conforlo. de 2 e *" ~"j ' *22Z3ST
„ „ lugares. em finissimo tecido estampado If; : \r^-: mm E®

SaTa de jantar Roma 1.60 X 1.10, em mogno 2 lugares - De: 41.391.00 Por 20.700,00 jC2U,-^S,aS •E52559P 3 lugares - De: 50 370'00 Por 2S-200.00 j I MmMesa-De 30733.00 Por 25.700,00 . j M&|
Cadeira - De: 6935.00 Por 5^00,00 (cada) • Conjunto estofado Flonda de 2 e j i I '— 

~
lugares. an tecido estampado cremecom |'jr".

Lateral- Dei 11797$) Por eaxwo Brinde GelliShow

H , Wz. ~ escuro em vemiz foliuretano. 
^'band^a

. . ., 1SL. Centra • De 35.697 00 Por29iXft00 Pratica. Conjunto estofado Nicoli de 2 e 3 lugares. em tino Lateral • De 2264900 Por 19406,00tecido estampado ' y 
s\f _,^4

lugares - De 21 827.00 Por 14.900.00 • Bar Novo Rumo. composto de balcaa - - -zJ7 ^
lugares-De 26623.00 Por 17.500,00 estante e banquetas em radtca fy**.'"' /¦ - *°^

Balcao-De 95 046 00 Por72J00,00 /Estante-De 12235900 Por 94200.00 s

Já começou!

Um show de economia

Aproveite este show de ofertas para decorar
sua casa com tudo que você tem direito.

Conjunto estofado Master.
lugares ¦ De: 24.309,00
lugares • De: 28.762,00

Por 19.600,00
Pon 23.200,00

Sala de jantar Tavolino. composta de mesa
com 90 X 1.80. em mogno natural com
radica seis cadeiras em tecido bege
e console com 1.50 X 0.40
Mesa -De:68.401.00 Por59.000.00
Cadeira - De 14 331.00 Por 11.500,00 (cada)
Console • De 42 632.00 Por 34.000.00

Conjunto estofado Conforto, de 2 e 3
lugares, em finíssimo tecido estampado.

lugares-De: 41.391.00 Por 20.700,00
lugares - De: 50 370.00 Por 25.200,00
Conjunto estofado Flónda de 2 e 3

lugares, em tecido estampado creme com
preto.

lugares -De: 24 017.00 Por 19.900,00
lugares - De: 29 346.00 Por 24.200,00
Poltrona Veneza em laca preta ou mogno

castanho escuro, tecido bege
De: 29 784.00 Por 17.900,00

Mesas-de-centro e laterais Master. em
laminado preto ou marram.
Centro-De: 17.739 00 Por 1900,00
Lateral • De: 13.797.00 Por 6300,00

Mesas de centro e lateral em mogno
escuro em verniz foliuretano.
Centro - De 35.697.00 Por 29.000.00
Lateral • De 22.649.00 Por 19.408,00

Bar Novo Rume. composto de balcão,
estante e banquetas em radica
Balcão-De. 95 046 00 Por72J00,00
Estante - De 122 859.00 Por 94200.00
Banqueta ¦ De 20 143.00 Por 15.400.00

Desconto de 41° a de fábrica mais 5% extra na compra da
.exclusivissima Série Ouro do armario bem bolado Gelli.
em qualquer condição de pagamento

Sala de jantar Roma 1.60 X 1.10. em mogno
caramelo. com cadeiras em tecido bege.
Mesa - De 30 733.00 Por 25.700,00
Cadeira ¦ De: 6 935.00 Por 5.500,00 (cada)

Brinde GelliShow
Nas compras acima' de
Cá 30 000.00 você
çanha uma bandeja
PraticaConjunto estofado Nicoli de 2 e 3 lugares, em fino

tecido estampado
lugares De 21 827.00 Por 14.900.00
lugares ¦ De 26 623.00 Por 17.500,00

Não atendemos revendedores.

Aumente a vida dos seusestofados Solicite informações
sobre o Scotchgardvn em
qualquer uma das lojas GeH'
para proteger seu estofado contramanchas e sujeiras do dia-adia.No 5 GelliSnoA você compra qualquer modelo da

cozinha bem bolada Gelli - a cozinha dos seus sonhos
com um desconto que você nunca sonhou 4iJ,: de
desconto de fabrica mais 5% extra. Estoque Limitado

CENTRAL DE¦[©« ATENDIMENTO
Ht» GELLI. Ligue tá

para 2õOS*94,
Industve tios domingos, das
8 às 17 h, ou, durante a
semana, paro qualquer
uma de nossas lofas.

SuperOelli A. fras-4 12 025 • Te- 270 1322 *Copacabana A. Copacabana. 1032 Tets 521 3341 e 521 07-10Barata Ribeiro R Barata Roera. 61-1 Te-s 255 9629 e 235-7014Rio Sui 2* Pavimento - Te< 295 6691Barra CasaSbopp^g ¦ Te'S 325 1431 e 325 1265Niterói R Gavião Pe^oto 115 tes ?11 423! e 711 €306tetropolis Maga:>n Ge*'- Tei 42 0775Breve Tijuca R Conde de Bonfim. 149

GRÁTIS ^
A equipe Gelli de decoradores Ia;
um projeto especial pa>a sua casaO móvel bem bolado
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Cobertura com ar de casa

Amplos espaços para quem sempre viveu em casa grande

Lúcia Rito

o•d
c*eduoo©
Q
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U

sfjn odo mundo que visita o aparta-
9 mento de cobertura do arquiteto

JL Sérgio Taranto se surpreende:
uma casa fíorentina em plena Avenida
Princesa Isabel? Pois foi exatamente essa
máaica que Taranto conseguiu fazer. Ao
procurar uma cobertura para reformar, ele
encontrou o prédio mais antigo da rua que
faz a ligação de Copacabana com os outros
bairros* ignorou a vizinhança nem sempre
recomendável, e conseguiu o que queria.••Como viajo muito para São Paulo, em
menos de 10 minutos estou no Santos
Dumont morando aqui. e. de um apana-
mento enorme, consegui fazer uma espécie
de casa italiana, com ferracinhos suspensos
no seeundo andar, área de lazer e tudo que
precisava" — conta Taranto. Originalmen-
te. o apartamento não tinha nenhum en-
canto — apenas cinco quartos e um imenso
terraço. O que o arquiteto fez foi reduzir a
área do terraço à metade, criando salas de
estar onde elas não existiam e utilizando o
que sobrou do terraço como uma reserva
verde que abastece todo o primeiro andar
da cobertura.

Os adeptos do estilo clean ficariam
chocados com a quantidade de peças que
Sérgio Taranto utilizou na decoração. Co-
mo coleciona há décadas objetos de arte e
móveis coloniais, ele usou todo o acervo

para decorar as salas de estar. Num canto
reina soberano um oratório pernambucano
de 1870 com toucheiros de prata brasileira,
cadeiras Luís Felipe e um quadro de 1542
assinado pelo italiano Antonio Couregio.
Há uma infinidade de peças em prata
brasileira, porcelanas azuis e brancas de
Macau, outras inglesas e chinesas e quase
uma dezena de autênticos tapetes persas."Sempre fico na dúvida do que colocar a
vista. Ainda tenho muitos objetos guarda-
dos", revela Taranto.

Apesar da mistura nem sempre coeren-
te, o que chama atenção na cobertura da
Princesa Isabel é a engenhosa distribuição
dos espaços. Ao reduzir o terraço, o arqui-
teto ganhou nada menos do que trés am-
bientes de estar e um de jantar e ainda
assim conseguiu espaço para construir uma
piscina pequena e área para churrasqueira."Quem morou em casas grandes a vida
inteira não se conforma em mudar para um
apartamento" — afirma Taranto. "E como
o que não faltava era espaço, acabei impri-
mindo um ar de casa à cobertura.

No segundo andar ficam os trés quartos
e o banheiro. Um deles funciona como um
pequeno escritório, com um simpático ter-
raço de onde se avista a praia de Copacaba-
na e a área de churrasqueira do primeiro
andar. Os outros quartos, decorados com
móveis clássicos, recebem hóspedes e são
ocupados pela família do morador.

|jjj|j 1^; B

O bar ocupa outro ambiente de estar com um imenso sofá
em ele, ideal para receber os amigos

Num dos ambientes de estar, tapetes
persas e porcelanas chinesas dividem a atençao com a
área externa toda arborizada

Peças de'prata brasileira e quadros modernos e antigos
dão contraste inesperado no principal salão de estar

A sala de jantar tem uma estante ao fundo com uma
coleção de pratos de porcelana

I
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K
0 menor preço, segurança
absoluta.
Na CASA DO VÍDEO vòcê
encontra todos os modelos de
suportes que existem no mercado.
Nosso compromisso é com a
satisfação dos clientes e não com
a imposição de qualquer fábrica.

ESCOLHA O SEU SUPORTE

SUPORTE DE PAREDE SUPORTE DE PAREDE PARA
SO PARA TV TV E VIDEO
a partir de a partir de

«,2,130,°° to3.600|"

SUPORTE PARA FORNO MESA PARA TV E VIDEO
a partir de

c=.2.480,°° 
cz,5.390,°°

FLEX SOM
Espec>ai saracaias oesonMettvxasensi-«eímenieaa>ar3a'oe oe acústica oo ar MAX FOPNOGranae prat>c ícaoe e segurançaVai aumentar o espaço de s-acozinha.

RE< "DOC Comou sem s-portep vdeoV'Sáo per*e ta eeconom.a ceessacoG.ra em todasas direcões emclma com anaumaseg-rança ¦*?

MESA GAMi p TV eVídeoDes<gn moderno (pespalito Iuma opcào seg-'3 eeconômica

G'.PO TOTAL PAPEDECom ou sem suporte aevídeoQualidade com peso(estrutura superreforçada - peso liquido- 2 X o peso deQualquer outro modelosimilar) gira inclinatotalmente O I* suporteexportado no Bras.i

FLEX 2JGCPCSSuiarticuiacao noDracopermitmdOrecuar ouavancar o sejTV 0 ma>sr>o*olancamerto
u

hd

PACK IPara TV e ^deo comsem s-pote p *us

GiPO FIXOCom ou sem suporte p' vídeoApenas gira lateralmente

MESA PACK HPara TV e Vídeoc suporte para fitasa metfor e a maispratica do mercadoAaaptave» p- TVs ate
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COPACABANA
Rua Hilário de Gouveia, 66 Gr. 507

TIJUCA
Rua Conde de Bonfim, 615 Lj. 111

MÉIER
Rua Manoela Barbosa, 1 SI. 109

( Esquina com Dias da Cruz)

ri jife^ A JH Ion ar**sa pnircrvH j r
d,nks Que

cmacARO
> r

PLANTAO
NESTE DOMINGO NOSSAS LOJAS
FUNCIONAM ATÉ ÀS 18:30 HS.

Atendemos em todo Brasil

(021)

255-6583 288-9786 
• 594-4938

COMPRE EM ATÉ
4 VEZES
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Nova loja na Gávea

A 343 é uma filial âa Arte Erótica que ganhou mais um endereço

eu certo em São Conrado.
A primeira galeria de Arte
Erótica criada por Eliza-

beth Stockler da Mota foi tão bem
acolhida pelos consumidores que o
jeito foi abrir uma segunda loja no
Shopping da Gávea. É a 343, gale-
ria de arte que funciona há um
mês no terceiro andar e que, além
de um acervo grande de nus, ofe-
rece outras opçõs de compras, em
objetos, quadros e esculturas não
ligados ao tema. Atualmente, a
343 trabalha com mais de duas
dezenas de artistas e também ofe-

rece objetos antigos do início do
século. Há esculturas em bronze
de Gilberto Mandarino, por pre-
ços em torno dos Cz$ 66 mil;

gordinhas em terracota de Nilton
Maia, entre CzS 14 mil e CzS 18
mil; vasos peruanos com a curiosa

pintura indígena; e toda a linha em
bronze de Pietrina Checacci; além
de bronzes austríacos do início do
século. Os trabalhos eróticos são
os mais procurados, mas quem
não tem afinidade com o tema tem
muita coisa para ver. (L.R.).

A moringa
peruana tem
desenho curioso e
custa CZ$ 36 mil
o par. O nu em
bronze é de
Gilberto
Mandarino, custa
CZ$ 66 mil e
enfeita qualquer
ambiente

Levam a assinatura de Nilton Maia as gordinhas em terra-
cota, com preços entre CZ$ 14 mil e CZ$ 18 mil

B't§.
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PROMQCAO

DA

SEMANA

• GRANDE VARIEDADE DE ESTOFADOS

• PRONTA ENTREGA

Lmmmmmm - - -''"s / y. '¦< .i:,..

ESTANTE 3 CORPOS

foor

39.800/°

• Estofados. Você escolhe a cor, tecido e padrão e nós fabricamos.

Garantia LIMHA ATUAL tel. 771-8917 VENDAS PARA TODO O BRASIL
EXPOSIÇÃO E VENDAS:

Rod. Washington Luís, 4000 a 4002 Rio Petrópolis Km 4 - tel. 772-5065 • Rua Conde de Bonfim, 25C Tijuca - tel. 234-8760
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If Loja e fabrica: Av, Suburbana, 5.027 - Tel.: 289-2595 - Leblon: Av. Atoulfo de Ftiiva^loia G - Tel.: 239-0748 - [v
,  Barra: Casashopping - Av. Alvorada, 2.150 - Tel.: 325-0955 7

./te/UO,

SH, H^lgfflgÉBp Qualidade na medida certa. wÊSm

Loja e fábrica: Av. Suburbana, 5.027 - Tel.: 289-2595 - Leblon: Av. Ataulfo de Raiva, 19 loia G - Tel.: 239-0748

Barra: Casashopping - Av. Alvorada, 2.150 - Tel.: 325-0955
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Os tecidos da linha New England (D) combinam estcwipas florais e listras eriichintz, esquema igual ao dalink a Folk <Ei

Divulgação

jgsgreaMii^MMBMEMMBMMara^lFreaaHiM ^.- ^i*iPHR JWfff^*^WMP^gj- :< ¦

Os tecidos da linha New England (D) combinam estampas florais e listras em chintz, esquema igual ao da linha Folk (Ei

Colonial inglês inspira coleção de tecidos e nova linha da Formatex

Patrícia Mayer

s estilos coloniais americano e
inglês estão em voga na Forma-
tex, que lança simultaneamen-

te as coleção de tecidos New England e.
através da Quarto & Sala & Cia. e a
linda Folk. inspirada no estilo colonial
americano.

Ir muito além da moda ou do rigor
de um estilo, não seguir regras, combi-
nar livremente estampas, cores e pa-
drões — estas foram as idéias adotadas
pelos imigrantes ingleses na decoração
de suas casas, há três séculos, quando
iniciaram a colonização da região de
New England, no nordeste dos Estados
Unidos.

O importante não era a sofisticação
dos móveis e sim a forma pessoal de
revesti-los. Partindo desse conceito na
maneira de decorar, a Formatex criou a
coleção New England. que permite a

combinação de estampas florais, xadre-
ses e listras em chintz, jacquard e algo-
dão e foi idealizada para ser aplicada na
decoração de salas, quartos, bibliotecas
ou mesmo jardins de inverno, para um
clima de conforto e aconchego.

A linha Folk, da Quarto & Sala —
baseada em tecidos para forração, pa-
péis de parede e toda uma linha pronta
de peças rcady to use. colchas, edre-
dons, rolos e almofadas — tem estampas
de ramagens, flores, aves, e frutas em
cores índigo sobre branco, vermelho-
terra sobre branco e vice-versa, permi-
tindo o jogo do positivo e negativo às
diferentes formas de decorar.

Também faz parte desta nova linha
um conjunto completo de acessórios e
complementos, como necessaires, porta-
meias, saco para roupa suja, porta-
sapato, malas e sacolas ideais para serem
usados em viagens rápidas.

A Formatex fica na Rua Joana An-
gélica, 169.
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Está na hora

da forração

Loja faz promoção com jacquard

ara quem procura tecido pa-
ra estofamento de sofás,
poltronas e cadeiras, uma

boa oportunidade esta semana — e
até o final do mês — é visitar a
Humberto Tecidos.

Na Temporada de Caça ao Jac-
quard, a loja de tecidos — especiali-
zada neste tecido, que tem padrões,
desenhos e cores formada com a
combinação dos próprios fios, geral-
mente produzido em teares e a par-
tir de fibras naturais e resultando em
tecido tramado, texturizado e resis-
tente — está com descontos de 20%
a 40% (os preços com desconto vão

de CZS 2 mil a CZS 3 mil 500). São
mais de 110 jacquards de cores e
padronagens diferentes, num total
de 17 mil metros.

O jacquard é ideal para revestir
sofás e poltronas, pois é dos tecidos
mais duráveis e resistentes. A oferta
da Humberto é variada e possibilita
boas escolhas entre alguns trabalha-
dos em excesso. A loja trabalha
também com o tecido em algodão
ou chintz, que combina com o jac-
quard para confecção de almofadas,
cortinas, etc. A Humberto Tecidos
fica na Rua Garcia D'Ávila, 178 —
Ipanema (P.M.).

O caimento do
jacquard
possibilita sua
utilização
para
revestimentos
de paredes.
Resistentes,
ficam
excelentes
como forração
de estofados.
O preço
geralmente é
alto mas a
Humberto
Tecidos está
em promoção

E
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VEJA:

SALA DE JANTAR "Linea d'Oro" — poliuretano alto brilho'—.
mesa e 6 cadeiras de CzS 108.1 78, por 46.877,
SALA DE JANTAR em radica — mesa de 1,80m e 6 cadeiras 

de CzS 154.696, por 67.035,
CAMA DE SOLTEIRO Monte Cario" — produção Paulus —
Mogno natural de CzS 61.515, por Z6.657,
CAMA DE SOLTEIRO Pétala — produção Paulus — Mogno in-
glês d cabeceira bege de CzS 61.515, por 26.657,
GRUPO ESTOFADO Florense" — 2 + 3 lugares — Lindo tecido
— espuma de alta densidade de CzS 78.988, por 34.228,
SOFA "Flórida" — 2 lugares — alta qualidade 

 de CzS 38.544, por 1 6.702,
APARADOR "Tavolino" de CzS 57.489, por 24.911,
POLTRONA "Veneza  de CzS 20.368, por 8.826,
MESA DE CENTRO Royal" de CzS 22.486, por 9.744,
MESA LATERAL "Royal"  de CzS 16.866, por 7.308,
GRUPO ESTOFADO em marfim c/ almofadas verdes — 2 + 3 lu-
gares de CzS 22.41 5, por 8.069,

E MUITO, MUITO MAIS!
Estamos liquidando para acabar todo o nosso estoque de mó-
veis convencionais, pois a partir de abril so comercializare-
mos ARMÁRIOS EMBUTIDOS, COZINHAS PLANEJADAS e ES-
TANTES de nossa própria fabricação, buscando com isto uma
especialização total e alta qualidade de atendimento

ARMARIOS

EMBUTIDOS

Mem Madeira cíe léi
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• Madeiras: Cerejéira, Mogno, Freijó,-
Sucupira e Marfim • Laqueado. laca ê
alto brilho em todas as cores e
tonalidades • Formica em todas as
cores e tonalidades • Molduras e
treliças em vários modelos •
V/ehezianas • Espelhos como voce
desejar • Exclusiva, de acordo com o
projeto que voce apresentar.

===== E OLHE so O PREÇO ==f
DOS COMPONENTES:

Gaveta estreita  1.390.!
larga  1.660.1)

Calceiro estreito  1.200, jjlargo  1.450, i
Prateleira estreita 890.

larga  1.090, j
Gravateiro   160, j

PVICO VIBOAOI ¦ ASSIMI VOCE CA1CULA QUANTOJ m' O SEU ARMÁRIO WAJ OCUPA/J.
MULTIPLICA O RESULTADO PFLO CO DO m' DO NOSSO ARMA^IO SOMA

O VALOR DOS COMPONENTES OUE VOCE VAJ COLOCAR NELE E TEÍtA O PREÇO FINAL DO SEU
ARMARIO PBOWT1NHO. EVIUEGUE E MOVTADO EM SUA CAIA. E AINOA PAPA VOCE PAGAfl

EM J VEZES SEM JUROS. VENHA CONFERIR A VERDADE DO OUf ANUNCIAMOS

8Vejaso! 

Verejeir*

¦ / AA MOGNOm

B.6ZCItBMgLi

Preços válidos somente até 25/3

A partir de 26/3 - 25% de acréscimo

TUDO EM 3
| PAGAMENTOS

SEM JUROS

Salão (fe

Fábricas
de Moveis

PROJETOS E
ORÇAMENTOS

GRÁTIS

NINGUÉM VENDE
POR MENOS! !

Fabrica:.?- i
R. dovRubis. 1.715
Rocha Miranda

Av.Sutwrbanã. 5.2.14
Junto aoNorteShoppjng

Barra: ,Av. dasAméricas. 7.380 •
' Centro Com. RIOMAR ./

591-3434 325-7294

Alcyr Cavalcanti

¦ Buscando novas expressões
da cultura brasileira além da arte
indígena, a ANA (Arte Nativa
Aplicada) amplia os horizontes
no ramo de tecidos para decora-
ção utilizando padrão inspirado
nos tapetes de retalho, típicos do
interior do Brasil. A coleção é
composta com três estampas e
quatro variações de cores, nos
tons amarelo e preto, azulados,
acinzentados e esverdeados.

sempre com sofisticação e criati-
vidade. Os tecidos da coleção
também são encontrados forran-
do outras peças de decoração,
como jogos americanos, capas
de almofada, etc., fazendo uma
linha totalmente coordenada. 0
preço do metro linear é CZS 2
mil 800. com 130 m de largura.
A Arte Nativa Aplicada fica na
Rua Almte. Pereira Guimarães.
72/401 — tel: 511-1093.

Piso como pedras
O Pisoplac é fabricado pela Re- Alcyr Cavalcanti
velux e tem como novidade o
desenho das calçadas de pedras
portuguesas. É um piso frio (no
seu processo de fabricação não é
necessário a queima em fornos)
que utiliza como base o cimento
e material químico de alta resis-
tência. Com um bonito efeito
decorativo e grande durabilida-
de, é especialmente indicado pa-
ra áreas externas, calçadas,
áreas de lazer, piscinas, churras-
queiras. Em formato 30x30cm,
antiderrapante, pode ser encon-
trado nas cores cinza e grafite e
com a grande vantagem de ter
um preço mais baixo do que o de
outros produtos existentes. O
Pisoplac pode ser encontrado na
Repiso — Av. Braz de Pina.
731-A — tels. 391-5495 e 351-
1680.

¦ Para resolver o problema de calor dentro de casa, a Comércio
Ligure lançou o Icsui-Filra—película de polyester, autccoiante,
que filtra os rate ultravioletas e reto era 70*% o calor do
ambiente, Seuaaoé indicado em projetos de arquitetura, carros e
barcos. insal-Füm reflete oombfente interior e, com propriedade
ótica em relação a luz soíar, faz com que a visão do exterior para o

¦ interior seja nala e a visibilidade para-o exterior reja total. De
fácil aplicação e grande durabiKdaoe, Insul-Fiim pode ser solicita-
do pelo telefone 363-1185 e o preço de ar é CzS 7 mO.

Forro de alumínio
O Luxalite da Hunter Douglas é
um forro metálico bastante ver-
sátil e indicado para grandes ins-
talações, escritórios e fábricas.
Composto de grelhas cm lâmina
de alumínio, incombustível. de
grande beleza plástica, pode ser
encontrado etn 12 cores. Ele-
mentos como spinklcrs. sonori-
zaçào. detectores de fumaça, sis-
temas de ar condicionado, co-
municaçáo visual e divisórias po-
dem ser facilmente instalados e
conjugados ao forro. O Luxalite
pode também receber tratamen-
to acústico e tem um sistema de
iluminação integrado de grande
efeito decorativo. Muito fácil de
aplicar, pode ser encontrado em
representantes da Hunter Dou-
cias. No Rio o telefone é 552-
2547.

Água cristalina
Nada melhor do que mergulhar
em água pura e cristalina, trata-
da sem nenhum produto quími-
co. Aqualux garante água esteri-
lizada em piscinas, dispensando
o uso de cloro, barrilha. sulfato
de alumínio, cobre e outros pro-
dutos químicos. 0 equipamento
é fácil de instalar e possui funcio-
namento automatizado por um
temporizador. que liga a bomba
do filtro diariamente. Aqualux
mata algas, bactérias, fungos e
germes e somente é necessário
aspirar normalmente o fundo da
piscina e rétrolavar periódica-
mente o filtro para um mergulho
sem pele ressecada, cabelos que-
bradiços. coceiras ou tnn^mis-
são de doenças infecciosas:
Aqualux pode ser encontrado na
TecLazer — Praça da Bandeira.
317 —tel. 273-1414.
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¦ Para resolver o problema de calor dentro de casa, a Comercio
Ligure lansou o Insul-Filra—pelicula de polyester, autocoiante,
que filtra os raws ultravioteas e reduz era 70^ o calor do
ambientc, Seua»6 indicado em projetos de arquitetura, carros e
barcos. Insal-Film refiete oambtente interior e, com propriedade
dtica em rela?ao a luz solar, faz com que a visao do exterior para o

¦ interior seja aula e a viabiEdade para o exterior reja total. De
Kcil aplica^o e grande durabiSdaiK, Insul-Film pode ser solkita-
do pelo telefone 363-1185 e o pre$o de ar & C& 7 mO.



hercules 8t \kr$mu 
S^mebnann 

(?'-
! fj^J f

Laqueado Branco Liso ^
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^»47.415,00 ^

I ^-^COZIN HAS HERCULES ¦ J ; :.- 
' : ^

L Nova iinha88 *==- L-™ //T
>vSempre a melhor cozinha opcOes de portas com; (f

MOLDURAS, APLIQUES, TRELIfAS E VENEZIANAS.

VALQUEIRE FREGUESIA MEIER TIJUCA /VT"
Estr. Intend. Magalhaes, 635 Estr.de Jacarepagua,7725/loja Rua Dias da Cruz, 405/lj. B Rua Conde de Bonfim, 63/loja (i
Tels.: 390-0560/390-0740 Tel.. 392-2808 Tel.: 591-2046 Tel.: 284-8142 - Plantao Eletronico aos domingos

¦ W cúinnas ¦
hercules &

MóveisanaMÓVEIS

Laqueado Branco Liso
e2s 7.790, m2

s/comp.
Mogno ou Cerejeira Liso
cz$ 8.890, m2

s/comp.

Cz$ 47

EM 3 VEZES IGUAIS

COZINHAS HERCULES
Nova linha 88

Sempre a melhor cozinha 0PÇÒES DE PORTAS COM;
MOLDURAS, APLIQUES, TRELIÇAS E VENEZIANAS

VALQUEIRE
Estr. Intend. Magalhães, 635
Tels.: 390-0560/390-0740

FREGUESIA
Estr. de Jacarepaguá, 7725/loja A
Tel.: 392-2808

MÉIER
Rua Dias da Cruz, 405/lj. B
Tel.: 591-2046

TIJUCA
Rua Conde de Bonfim, 63/loja A
Tel.: 284-8142 - Plantão Eletrônico aos domingos

C4
cao

o-o

o«eô
c*cãuoOo
Q
«8
d®cã
o

Duas mocinhas, um quarto

Decoradora obtém o máximo de aproveitamento e com muito charme 
^

U ^ uas gêmeas adolescentes,

Jl um quarto pequeno, uni
sério problema. Chamada

para resolver o impasse, Gilda
Guinle. da Inside Out, loja que
fica na Rua Jardim Botânico. 123,
optou por uma solução simples e

primaveril. Pintou a parede de
verde; colocou nos cantos uma
barra no mesmo tecido estampado
das colchas e das cortinas; e indi-
cou a colocação de uma bicam a

para economizar ainda mais o es-
paço. Assim foi possível incluir
uma mesa para estudo, com cadei-
ra forrada no mesmo tecido das
cortinas, dando ao quarto um ar
permanentemente arrumado. Os
tecidos são da Formatex e forram
também o armário que ocupa a
parede em frente à cama. As me-
ninas ficaram satisfeitas com as
idéias propostas pela decoradora e
o quarto hoje é exibido como um
exemplo de aproveitamento máxi-
mo de espaço.(L.R.)

A escolha da
bica-ma abriu

espaço para a mesa
de estudo e mantém

o quarto sempre
arrumado

9
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TIMBRIK' .: Ç
MRlOSEESTANTESEMMADEiRAMAaCA

hércules & I anaMÓVEIS

ARMARIOS E ESTANTES

EM MADEIRA MACIÇA.

Padrão exportação.

Sem similar no mercado.

OPÇÕES DE PORTAS EM:
TRELiÇAS. VENEZIANAS E ALMOFADAS.

Papéis de parede e tecidos se unem para criar ambientes harmoniosos
Fotc-s de Geraldo Viola

JA s variações são infinitas:
j^ quem gosta de decorar o

™ ™ quarto no tradicional estilo
inglês pode escolher flores, listras,
pois. desenhos geométricos e compor
um ambiente onde todos estes motivos
de misturem, tanto nas paredes como
nas colchas da cama e nas cortinas.
Inspirados nos desenhos de Laura
Asheley — a inglesa que, antes de
morrer, deixou lojas de decoração
espalhadas por todo o mundo — os
fabricantes nacionais criaram um sem-
número de papéis de parede com
preços muito mais baratos que o origi-
nal. A decoradora Marisa Adnet, da
Pimpim Toque Mágico, adorou a no-
vidade. Ela é tiete de Asheley há 15
anos, tem todo os catálogos da desig¦
nere pensou até em escrever para a
artista para falar de sua admiração."Ganhei um vestido feito por ela há 10
anos, e fiquei apaixonada pelo pa-
dráo. Desde então me inspiro nela e
só aeora descobri que há bons papéis e
tecidos disponíveis no mercado no
mesmo estilo". Cada rolo de papel de
parede com o clima da inglesa famosa
custa CzS 2 mil 500, com cinco metros
quadrados. Um quarto médio conso-
me quatro rolos e pode ter um compo-
sé com padrões de tecido semelhantes,
compondo uma decoração harmonio-
sa. "Já vi trabalhos dela onde a mistu-
ra de até 10 padrões diferentes no
mesmo ambiente não destoavam uns
dos outros" — conta Marisa. Não há
quem resista a uma misturinha e.
sabendo combinar, sempre dá certo.
O telefone da Pimpim Toque Mágico
é 511-0793.

Jm quarto de criança decorado pela Pimpim Toque Mágico
também mistura tecidos tanto no papel de parede como nas
cortinas e na colcha da cama

Barras e flores também
se misturam

Flores tornam um
ambiente primaveril
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Misturas 
que 

dão certo

MARECHAL HERMES
Rua Banabuiú, 25
Te!.: 39Q-5070

VALQUEIRE
Estr. Intendente Magalhães, 635
Tels.: 390-0560/390-0740

IPANEMA
Rua Visconde de Pirajá, 540
sobre loja 213 . ;33-3345

MEIER
Rua Dias da Cruz, 405/loja B
Tei.: 591-2046

TIJUCA
Rua Conde de Bonfim. 63/loja A
Tel.: 234-8142 - Plantão Eletrônico aos dom.
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C0M 
BANCADA E MOTOR 

^

Pega a visita p——-—^

do Representante I JSg ^

I phonner I

eDISTRIBUIDOR 

EXCLUSIVO MATRIZ: 
RUA SUL AMERICA; 1972, LJ.

C —-BANGU — RJ— TEL: (021) 3320160

5•?Tf"B=,75^VP FILIAL: RUA HENRIQUE SURERUS, 26
aquinas it a a. _ centro — juiz de fora — mg

12 

Lançamos a overlock que faltava para você ini-
ciar o seu próprio negócio. Uma máquina que
chuleia: malhas, lycras, jeans e tecidos de vários
tipos com invejável índice de rendimento.

Peça a visita

do Representante

phonner

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
MATRIZ: RUA SUL AMERICA; 1972, LJ.

C —-BANGU — RJ — TEL: (021) 3320160

FILIAL: RUA HENRIQUE SURERUS, 26
- CENTRO - JUIZ DE FORA — MGmaquinas
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A maior loja de móveis Antigos e

Modernos do Rio de Janeiro.
Rua dos Inválidos, 59/63 Centro

Tel: (021) 252-9002 RJ
F7*^1

Mesa Inglesa Escrivaninha Papeleira de Época
Miajujca—— i ¦ ¦—i

I I
<K *
V 1

I * «

! I

Cadeira Luís XV

4 ANDARES
de permanente exposição de móveis
antigos, com elevador à sua disposição
e grande variedade de peças avulsas.

Cadeira de braço Dona Maria Pohrona vitoriana
COMPRAMOS
VENDEMOS
TROCAMOS
FINANCIAMOS

J)u\j 

^Luis 

X\' Jacarandd 

^ 

^^ ^ 

^

PoUrona Berber Lias AV BCadeira medalhão com braço

EXCEPCIONAIS
CONDIÇÕES DE

PAGAMENTO

MAGNO e CLASSIL

LIQUI DANDO TUDO

DESCONTOS REAIS DE ATÉ 60%

OU

EM 4 VEZES S/JUROS, ATÉ 0 FINAL

DO ESTOQUE.

DIVERSOS MODELOS DE MÓVEIS

E ESTOFADOS

EM VÁRIAS PADRONAGENS

 111
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CONJUNTO PIACE
2 fogares 4 vezes — 5.050,00

3 
lugares 4 vezes — 5.725,00 || :*4|

SALA DE JANTAR MOGNO
mesa c/tampo de cristal 4 vezes 4.600,00
armário c/portas de cristal 4 vezes 12.050,00
cadeira estofada 4 vezes 1.090,00

MAGNO MÓVEIS
Rua Conde de Bonfim. 79 — Tel.: 284-3188
MAGNO MÓVEIS
Rod. Washington Luiz 4.786 — Tel.: 771-8525
MAGNO MÓVEIS
Rua Cândido Benício, 2.501 — Jacarepaguá
DECORARTE
Rua Hadock Lobo, 163 — Tel.: 264-4637

CLASSIL MÓVEIS
Rod. Pres. Dutra. km. 169. (antigo km 6)
(em frente a Casa do Alemão — Tel.: 756-1590)
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Rua dos Invalidos, 59/63 Centro 
i

A/f"sa Inglesj £ crnia^^ Epoca 

^Sala 

XV Jacanndd 

^ ^ 

^ 

n

¦BSHBnBBBMMHMDHBBaaMk. ™j a*™e*D*aB*S*^C=^XaX

Cadtiro Luis ,VV Caitira it brafo Dona Maria Pobrona Monona Cade.ro medalhao com brufo B

4 ANDARES 
^^RAMOS EXCEPClOfiAlS 1

de. permanente|exposisao de moveis V^NUt-MUS C0XDIC0ES 
DE ^MiBllI III .1 *TT^ H

antigos, com elevador a sua disposigao iftCt/liViCo Dirmrvm -^^BK^WaT?Sviaaitli«lSI5w^ H
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TOM ARMSTRONG j
'COMO POS-

JIM DAVIS

14

S& ^ xT CHARLES M. SCHULZ
Peanuts  . . —

>* W7FI UM /I Affll ' o QUE ESTA' Ty _ / CHCGUB ATE A 65QUINA \
/ yK FAZENPO 6MCASA?/ NAO [ nMDE HA A0UELESINAL...FO1 )

o* W.SKT 
 ^^  
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"A MEMTE """\ —7 \ / .—,_ , K lljl l-. U ©1 /FIQUEI A5S0STAm\

J. 
O HQ5PI- (VIU 0 QUE?; (A MM) VERMELHA^) 

j|te | 
^ (^VIM PRA CASAl^/

I,—_

muSoaSub-X ~I T |j |:-;l 
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(T&my-P) .1 2®8®PJS&
n t i^e.ro'alAt.S w^SSmmmm V^ouem €¦ !M ^™^,E5Tpu "t^P°,i vEZ &EU FUTLJRO MARIUOIHE
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"TGMH AM.-ME ) /V^TfT '~>\ n TJ BRANT PARKER E JOHNNY HART

(enviado A cp^ f •• Mi® sDA Q Mago ae ia i
( CA5A DE UfA J O^S^\JY rv pfJOLJANTC? Hr rnwn i«o 1 f NOSSA VACA
1 CASAL QLit r/ PCS \ IP/ ^ft° £5TAVA NA ^gi pio^ Aa?NTecajp® MORRBU 6 CAIU

A jg<i&\X /posso ACE (TAR ...I76POI5 MlNHA PETUPO 6 55 TCRN^O ffi MAIS BOB OCA ENiSUANTOOFERRO &STA I
MUUHER 5E MANPOD CONSELHO 
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Belinda dean young e stan drake
Fd Mort L. F. VERl'SSIMO E MIGUEL PAIVA ACHO INCRi'VEL VOCi CON-U ADALBERTO,
L.  HZZZZZZZZHr VIDAR HERB PARA dAMTAH I ME/.DMIRO DE

^ ^— \ CONQSCQ toda NOITE J VOCEl SAO K05-
 / NEMWUMA A [Ar^^onETOOTSE ASOS MEtHORES

Horacio mauricio de souza \\\ // aftIJI
jwifxcio 

/sr „ \

Cebolinha  
^ 

ma^idode s^uza

/tf}u'fiu*6cr~ 

¦

V 7T> / ""N I / rn \ / uantK \ 8 /-^ a! ve IMA I 7 EU ~ P TCHAU MONICA! ^it! C^\
(CAlflS.Nto )/ A A / CCT? \ / Tn££S L1M \ --<?Y 2 fsAUANA SPUT PARA?! PAGO.' ) r V-i-v^. , I Tl jS

Belinda dean young e stan drake
L. F. VERÍSSIMO E MIGUEL PAIVA ACHO INCRÍVEL VOCÊ CON-II ADALBERTO,_ V1DAR HERB PARA dAMTAH f ME ADMIRO DE

¦?°£y3j2SP TODA NOITE J yoÇ.êíSAo ^os-
^^1®? OEIta'0TS1ET^^|^^1

. .^È£À\fora )-Jt% ÍCo^

Ed Mort

^ NENHUMA
MOSCA NORMAL

CHEGARIA PERTO
DESTA
SOPA.

POR <?UE
LOUCA" ?

rETMVEg^FTnCULiVR.
j: ''EV"V e r í s s i mo^

MiguelJgawa

GARÇOM,TEM
UMA MOSCA LOUCA
NA M1NWA SOPA. POR QUE VOCÊ POS C

MOLHO DE TOMATE
EM NOSSO BOLl-
NHO DE. CARNE 9 J
nrA-M

PORQUE B PS51M
QUE HERB fí

f GOSTA Vfcrí#

MAURÍCIO DE SOUZAHorácio

^ ADALBERTO í ~
PELO AMOR DE

DEUS '¦'. ELE É NOS-~~í eo CONVIDADO y

AGORA ESTA NA!
RAINHA CADEIRA

.PREFERIDA

QUEM PODERIA
? ESTAR TOCANDO
l NOSSA CAMFAI-

£tíi-\ NHA?^ ^ „

MAS OLHE O QUE
ELE FAZ COMO»,
MEU OORMALiy _

(W WOSSAURO- FEROZ

MAURÍCIO DE SOUZACebolinha MOtJIQUIHHA'.HA' QCAHTOTEMPO:MONICA'.

MAMÃE ESTA-
VA TÃO BEM
QUE RESOLVI
VOLTAR LQGOf
PARA CASAyí

TCHAU. MÔfJtCA,^ B! VÊ UMA \J?AN'ANA sput pa«aa H5NIWA AQU/I

T00TS1E! Müt->TO OBRIGA-
DOI OBRIGA-,

bvDO MESWO-

J SE VOCÊ NiO PAIUB 06 TOMAS GEUDO.
NUN-CA VAI PODER TÊR AULA DE CANTO
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ventiladores decorativos

PROMOÇÃO
3 pás — 14.500,00
4 pás — 15.500,00

com controle de velocidade

RUA MÉXICO, 41/602
262-6619 • 262-7374

PERSIANAS

MTEROl

k • I
«*? ,

^ „
w . m
.p: ;

PERSIANAS
VERTICAIS E HORIZONTAIS

Vertia e raiocaçào de Pfcrsianas nwas e reformadas. • Garantia de 1 ano o' Q Q seiviçj.
Latazem especial em Persánas de tecidos, {entrega em 72 horas) • Menor prazo de entrega do mercado.

» Portas e Divisões sanfonadas. painéis, venezianas • Orçamento s compromisso.
externas e cortinas de enrolar. • F«anciamento %I juros.

V. M. G. REPRESENTAÇÕES LTDA.
AV. AMARAL PEIXOTO, 178 Grupo «1 — Centro — Niterói

ATENDEMOS EM TODO 0 6RANDE RIO.

I ^¦'

"0 LAMPIAO ELETRONICO"
MAGIC UGHT

Luz Automática de Emergência
Acende sozinho na falta da rede elétricaUsa bateria interna seladaAutonomia 4 horasPara elevadores, condomínios. shopping's. clinicas, restau-

rantes. residência, etc... ,PORTÁTIL OU FIXO
Informações e vendas — ENERGEL—SISTEMAS ELETRONl-
COS LTDAAv. Geremário Dantas. 197 Gr. 201'208Tel.: 392-6039

BOX

VIDRO TEMPERADO

SANTA MARINA

PORTAS DE VIDRO DÁ MAIS SEGURANÇA E VALORIZA
SEU ESCRITÓRIO . . .

wwDORMAMOLAS DE PISO E AÉREA

%
DEPORBOX*»»*úí ot i ra»

CENTRO - 233 6589 4873 NITEROl - 714-4727
BENFICA - 248-6995 MACAE - 62-1996

VENTILADORES RESIDENCIAIS

TA.V8EVEM 3 PAS

ADQUIRA 0 SEU VENTILADOR DE TETO COM
ESTAS VANTAGENS
VÁRIOS MODELOS
Controle de Velocidade Eletrônico
Pâs em Madeira ou Metal com ou sem lustre

yqFEPWsr Ventilação Ambiental
R. Carlos Sampaio, 351 - Sobre-Lojas 13/16
PRAÇA CRUZ VERMELHA - CEP 20231 - CENTRO - RIO

TEL: 222-3802/ 252-3611

16

BOX BLINDEX

4 Pagamentos s/Juros

BARRA VIDROS

399-7792 • 399-4669 • 399-7885

D BRASMAK(.

VENTILADORES
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

RUA LAVRADIO, 28 - CENTRO

RIO DE JANEIRO — RJ TEL: (021) 222-6974

A

jsppjji&v

rnniFAS 
cheminée

COM FILTRO ELETHOSTATICO eletrônica' 

w
DÁ FIM AS FUMACINHAS,

GORDURINHAS E CHEIRINHOS
DESAGRADÁVEIS. TOTALMENTE.

ÁGUA? SO PURA,
NATURALMENTE.

PURIFICADOB OE ACUA

( EUROPA)
MINI ESTAÇÃO OETRATAMENTO O AGUA EM X
SUA RESIOÈNCJA £

__ QtJIU"*-'
R: BARÃO DE MESQUITA, 891 - LOJA 02 - TIJUCA

TEL.: 208-7048 i

BOX BLINDEX
REVENDEDORES AUTORIZADOS BLINDEX

«odeio C-1

m

teciBHPBfí
^¦239-5045

/nmtiímpiíi? 325-10391
Modelo c-3 Garantia de 1 ano. Assistência Técnica permanente

Modelo 3

Modelo 2-Simplet

DAjjjíA

• VENTILADORES

RESIDENCIAIS

^v\\ I PA em
V\ I madeirade lb

PROMOÇÃO

Fas CZS 15.550,00
Pas CZS 17.125.00

2 ANOS OE GARANTIA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PERMANENTE
CENTRO — Av. Mem de Sá, 206-A. Tel.. 242-6177 — Estacionamento próprio.

^ZONA SUL — Rua Djalma Ulrich, 110 sl. 213. Tels: 267-7438 • 287-1247 • 287-5297 • RJ.

otcBom
CXHXCARD

DSIB

0 
jjAAMA

DACIDADE.

WO

JORNAL DO BRASIL

Cidade

I

0



Representantes: c==: L 

J

a»Dcw^ UUUUkd,

CASASHOPPING: Bloco"C"LojaAB/C.DTelS:325-5171 e325-5571 Av. Conego Vasconcefos. 65 Tels: 331-0712 e 339o82^ Rio

e ainda Ganha Desconto

5s<.r>

Apenas nos

Representantes

,Aj: ÍT<1

MAGAZEM BANGU

Av. Conego Vasconcelos, 65 Tels: 331-0712 e 339-5822 Rio
CASA SHOPPING: Bloco 

"C"LojaA.'B/C;DTels: 325-5171 e325-5571
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| 
^L^ynoyeis guelmann Quem 40%
A 

RMARinS FMBHTIDOS SB esta. SunGE UMA NOVA MANEIRA DE COPIAR SEUS FILMES COM ECOIWMIA VOCE FA2
/lm i/VlVlvj P - D'RETAMENTE COM 0 LA3ORAT0RIO E RECEBE NA HCRA UW D=SCCNTO DE 40%

: TTVT.'..T~-.1 1..I.. i-j-i-i-r tr\fW* Nsso»pre?os" i£*59
i ; iUUI • rTSHg

d ft ' • 36!o!S?O*?5 i'^SJo
'r: ^rr? aitmkaoNOA. compare vjssos mecos J

| K P rt-f^ i; £> OHn>;>io d^XIclo JiOSLojaAg 264-3407- 2&4-22S4 
ddltrO 

V 
¦ J

O rrr^'^TTT??^^ ?'^"r^PTr''TTTT'T7p^"nXnTXyr ""^1 ? Box p/ Banheiro
^ «SEg© gi f)f) f-T-lT; I ij> H-B4 TaVJ I ? Quadros e Espelhos

Wffi H L: :rt:.!:.r :tus 1.1:114 j0„ nil ? Paineis e Moiduras
I?^LSufciJ?nfcff U l. 4C<» ¦; 

; j i , j f|-rnj Uab

EipIEEnxESlptHr -IBIIIil ¦^^B^BHrTrllS

00 ffijS coziniiAS planejadas coisas, J 31kI 
1

92 B±iittl±)ti3gfci4?^^ j; TTT^fHTj Vid. Decoragoes Ledo C. Bonfim, 725.

tjnn Tel: 208-49981 ^
q' b.v;RJPfi!|i:iiii piriiii>ii>;ijiiMi:I6.:2I05 Loin A 55 2G4.3407.--284-22SW r-;j

i f i > I i|i ii IWHBffWPIIffBB ideias. BOX Casa Carvalho Gonsalves I

5 1 iTlTvZll[MilDl IKinCV Vidros e Espelhos Ltda.

^H DLIill/CA desde 
1875

4 

Pagamentos s/Juros I todos E

T^wnrnm/frrn I °s espelhos
!r-" 'L) 974 4010 Importagao e Exporta?6o.

325-9411 • 325-2354 • 325-9489 | SABADOS I | 
tva'l/'' | R. do Con»tituisao, 39/41 |

o INSETO DO SECULO XXI (CUPIM)I BRASTEMP f" Norte3'T1|UC3 "F=

Especializados em: Jy I ASSlSrtNCIA tfCNICA 
' " 

BS
5 SERVICE + DESCUPINIZACAO J# )jKSr LMKPWgBWlWaff^W4- nPRINISFTI7Ar.An CfSSdS Teniae J • Maq. de Lavar Elrastemp NO MESMO DIAfTSSry 1 11P1 HiH Westinghouse e Lavinia • KC*S Ofci^ws Ov

+ DESRAT1ZAQA0 jp^_ I • Geladeiras • Fogoes I r^aa IA J
Extermlnamos com effctenda e seguranga com t6cnica avangada * ^nd!c*onIdoV'^S^doras 205 5B16 /Jc3 f^|

FILIAL HO 234-65681 MATIHE 701-4373 :S^T'")[*&*"& JlllvtJ

^ 

Rja Val Paralso, 1M Tijuca — PJ Rua Lu^c Bmencoufi. 12 sai^ 01 SG — RJ 

^ 

—H.aoui.co  ——JS5—2

^ AT PUBLICIDADE Produiido Por Artur Tavares Para Anuncior Ligue S 242-4413 RJ ^ |

Rede integrada 
/\ 

k ^

(C^l (fji ¦ ft M)f 12.000 filmes selados
^lyiPiW 

ao seu dispor.

ICARAi -R. Moreira Cesar.211 Ij 152 S 710-2355 CENTRO-NITEROI -R. Almirante Teffe.572 ©719-2195 COPACABANA - R Barata Ribeiro 370 Ij C S255-7563 CASTELO-R. Sao Jose.35 I, E e F S" 232-4512

LAN^AMENTO EXCLUSIvdiu 
^^DE0 

<=Uape 

Service ^3

JVC-rpANAsONIc'-TOSHIBA-S^ARLOCADORA DE VIDEO FILMES

NAO COMPRE ALUGUE 1 (5^S~IONvTdTOTocador^|[ yHS 
imh»|^vS^CS

.11 STATION BETA V DEO IPANEMA/ CITAC papa r* tf« onn ftft\ 1 =• • Mais de 4.000 filmesiselados

Linln r...RPcr FZ5 
890'°°1 1 I 

'KStoaf [grandes pacotesI ' TranscodificZQoes : ^«~oo
{VIDEO \ /r-^^vn |>ro J I ^ • Sensacional acen/o de \PROM°a°NAlsJII ¦ Maior Acervo do I & CZ$ 3.000 p'mesma hora
\ E LOCADORAS PUn Mtb m 

™ ,llmes 5e'ados X APROVEITE! AT Bairro
V=LU^ /I ^ ' Re^s por telefone / . Oficina SOT,V e ~^T

E TENHA MAIS LUCROS Jidtif°Plrai, s2, 103 
betamax

1 « Lmmmmw ¦¦ii m i ¦¦ WLi^l 
^^S333BS55$9BBB^9*^llller 

¦ £C,f ;<? R Conselhe.ro Zenha. 48
18 fEEiEa^E^W^g^BIcM? g 

521-4153 e 227-6893JL_ s 284-2689 -

LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO

LINDEX ií»

B0X BLINDEX

Plantão domingos e feriados
Bip-Tei: 26&4545 Cód. 3L-70

Largo do Machado, 29 S/loja 2GS e 262. © 285-6794
GALERIA CONDOR — EM FRENTE AO METRÔSÍNTESE VÍDEO

fckjnrióveis guelmann

ARMÁRIOS EMBUTIDOS SURGE UMA NOVA MANEIRA DE COPIAR SEUS FILMES COM ECONOMIA VOCÊ FAZ
DIRETAMENTE COM 0 LABORATÓRIO E RECEBE NA HORA UM DESCONTO DE 40%,

dentroíR.IRrèfeíto OUbijhode!M«lo.-àlQ5- Loja A g
Box p/ Banheiro
Quadros e Espelhos
Painéis e Molduras
Cristais e Vidros

COZINHAS PLAF1EJAD/VS
Vid. Decorações Ledo C. Bonfim, 725

'RJPfiifiiilii Qliuipio de Xfuiõ.2105

BOX

BLINDEX

Casa Carvalho Gonçalves
Vidros e Espelhos Ltda.

desde 1875

4 Pagamentos s/Juros

ESPELHOS

231-1919
Vidros Nacionais e Estrangeiros,

Importação e Exportação.
R. da Constituição, 39/41

325-9411 • 325-2354 • 325-9489

Atendimento toda Zona
Sul. Bana. Tljuca. Centra s
Z. Noite «mm™ 'BRASTEMP

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
0 INSETO DO SÉCULO XXI (CUPIM)

Especializados

Exterminamos com eficlônda e segurança com técnica avançada

INSET
SERVICE Consertos ^Maq. de Lavar Brastemp

Westinghouse e LaviniaGeladeiras • FogõesBoiler • Televisão • Ar
condicionado • SecadorasLava-louças • AquecedoresFrezeer . „ . . _Serviços de Bombeiro
Hidráulico /

ATENDIMENTONO MESMO DIA«ÇAS OUGINWSGarantia KAL
ARTRff MÁQ
205-5846 A
205-7897 XJORNAL DO BRASIL701-4373

Rua Lúcio Bittencourt, 12 sala 01 SG — RJRua Vai Paraíso, 103 Tijuca — RJ

Para Anunciar Ligue S 242-4413 RJProduzido Por Artur TavaresAT PUBLICIDADE

Rede integrada

12.000 filmes selados

ao seu dispor.

ICARAÍ -R. Moreira César.211 Ij. 152 S 710-2355 CENTRO-NITERÓI -R. Almirante Teffé.572 ©719-2195 COPACABANA - R Barata Ribeiro 370 Ij C ©255-7563 CASTELO -R. São Jose.35 l| E e F S 232-4512

ERVICE
LANÇAMENTO EXCLUSIVO!»

Transcoder Automático Para
JVC-PANASONIC-TOSHIBA-SHARPAPRESENTA LOCADORA DE VÍDEO FILMES

Transcoder Externo Para
CANCORDER

S 259-5946/274-8294
TUÔCY
ENGENHARIADt VÍDEO

Visconde de Pira já, 330 Sl Lojas 321-322
Ipanema S 247-9322 e 267-9440

f€&SSi tijuca ~ -=
LLá>E7 vídeo clube

Mais de 4.000 filmes seladosPacotes promocionaisTranscoder do PV 4700
à CZ$ 3.000 p/mesma hora

WUC LOCADORA
¥n° IPANEMA

Transcodific&ções
Maior Acervo do
Bairro
Oficina Som e
Vídeo

Vise. de Pirajá. 82 Ij. 103
S 521-4153 e 227-6893 ,

STATION VÍDEO LOCADORA
STATION BETA VÍDEO

,T**S I GRANDES PACOTES]
& \ PROMOCIONAIS À

APROVEITE! /f

NÃO COMPRE ALUGUE

f FITAS PARA
VÍDEO CLUBES(

V E LOCADORAS

Últimos lançamentos de
todas as distriouidorasSensacional acer;o de
filmes selados
Reservas por telefone VHS &

BETAMAXFUNCIONAMOS DE 2° A 6o ATE 20 HS e SÁBADO ATÉ 1B HS
E TENHA MAIS LUCROS

R. Conselheiro Zenha. 48
g 284-2689 4

¦

?

?

rn
MA/Ol



4 V

J 

- ^ ^ 

gii bp 

~ 

i

j 

"" 

^ 

J|

z®

^11/
CTO

CELINA

FABRICA E GARANTE COM 15 ANOS.

Na Celina você escolhe o interior de seu
armário embutido. Tudo incluído no mesmo
preço por metro quadrado: gavetas, calceiros,
prateleiras, cinteiros e cabideiros.
Quantos você quiser. Mais a garantia
de 15 anos. Projeto e Montagem grátis.
E o pagamento poderá ser em até 6 vezes.
Detalhes dos painéis trocáveis das portas
maciças de freió e moano.
Podem ser: treliça, melamina, papel de parede,
tecido ou tecido. Tudo incluído.

CELINA

O
CRÉDITO

É AUTOMÁTICO.

: 325-0855 • Tijuco: R. Hadock Lobo, 373B - 234-0124 e
R. Conde de Bonfim, 488 - 268-8479 • Copacabana: R. Barata Ribeiro,_797Casoshoppir
R Conde de Bonfim, 4B« - ^6H-B4/V • LopacaDana: K. Daraia Ptioeiru /T/ .
236-1508 • Ipanema: R. Teixeira de Melo, 37 - 267-1642 • Rio Desing Center: 294-6996 • Shopp.ng da Gavea:
294-2193 • Barro: Av. Armando Lombardi, 583 - 399-0677. 

14.768/° o

com interior incluído
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15.008,44 7 495 17
O MELHOR PRODUTO PELO MENOR PRE^O. a vista / .tZ J, I /

ARMARIO EMBUT1DO ESTANTE VOGUE MESA E 4 CADEIRAS

MARICA CEREJEIRA 
VOGUE LAOUEADO LAQUEADA PIN US

De 13.642,12 
3*0001 no W 

3Xs4 -'1-364,71

po 10.493,94 !iiiU'OS ^ 8.742,10AV,5UGRATIS Projeto, on;amento e instalagao. '
PromogSo v£lida at6 o dia 26.03.88.

** IPANEMA Rua Visconde de Pirojd, 8-B - Tel.: 267-8357 JARDIM BOTANICO Rua Jardim Botonico, 67 - Tel.: 286-4797 BOTAFOGO Praia de Botafogo, 210-A - Tel.: 551-6549 ^ I
TIJUCA Rua Conde de Bonfim, 80-A - Tel248-2979 VILA ISABEL Av 28 de Setembro, 318-A - Tel : 238 3598 M£lER Rua Dia» do Cruz, 409 - Tel 594 4430 I

MADUREIRA Av. Min. Edgard Romero, 338 -Tel.: 390-2174 Av. Min. Edgord Romero, 424 - Tel 3917452 VAZ LOBO Eitrada Vicente de Carvolho, 245 - Tel 3913699
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Estudamos todas as propostas • Prolongamos
o pagamento • Oferecemos um mundo de

facilidades • Ilido pra você comprar.
 MODELO EXCLUSIVO

fesã';

LASVEGAS CEREJEIRA

JURUA CEREJEIRA
E MOGNO

LESTER CEREJEIRA

-j

iguais

PARATY CEREJEIRA
E MOGNO

ESTANTE PI NUSMódulos a partir de:

O MELHOR PRODUTO PELO MENOR PREÇO.

ARMA RIO EMBUTIDO
VOGUE LAQUEADO

MESA E 4 CADEIRAS
PI NUS

ESTANTE VOGUE
R LAQUEADA

M ARI CA CEREJEIRA

o. 13.642,12

por: 10.493,94

s/juros
7 I ,V1 J s/juros

GRÁTIS Projeto, orçamento e instalação.
Promoção válida até o dia 26.03.88.

30 ANOS ESPECIALIZADOS EM ESTANTES

IS fei" ' IPANEMA Rua Visconde de Pirojá, 8-B - Tel.: 267-8357 JARDIM BOTÂNICO Rua Jardim Botânico, 67 • Tel.: 286-4797 BOTAFOGO Praia de Boiafogo, 210A - Tel.: 5516549
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exposi^ao Magno

Rubens Correa o papel-titulo

O Parque panoramica
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Durante algum tempo, os
moradores nas imediações da
Boa Viagem reclamaram por

meio mais sutis da sujeira
despejada pela Engenharia da

UFF no local. Agora, o
marketing dos prejudicados

ficou um tanto mais agressivo:
colocada em ponto estratégico,

a faixa fica como denúncia
pública e constante da

situação. Uma forma mais
enérgica que a Associação de

Moradores encontrou para
tentar se fazer ouvir. Com a
palavra os responsáveis da

Universidade

ÁexMS^odo grande artista niteroíensereabreo Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno

UFF: recomeçam aulas

com mostra ae vídeo

Reiniciam amanhã as aulas na UFF e a'
Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos prepa-
rou uma programação especial para receber
os 1.647 calouros aprovados no primeiro
vestibular isolado realizado pela Universi-
dade.

Às 9h, no Cine-Arte UFF, haverá a
projeção, de um vídeo, produzido pelo Nú-
cleo de Audio Visual, no qual a Universida-
de será apresentada aos novos alunos. Serão
exibidos outros sobre trabalhos da extensão
realizados pela Ur^versidade.

Novas propostas 
na

reabertura do CCPCM

Após um ano parado
devido às obras de refor-
ma, o Centro Cultural Pas-
choal Carlos Magno rea-
bre com a programação de
exposições confirmada até
o final do ano. Segundo o
atual diretor, Fernando
Borges, o CCPCM vem tra-
zer para Niterói o que de
melhor acontece no país
no que se refere à arte
contemporânea. A propos-
ta do CCPCM é fazer com

Making Movies trata

hoje da inspiração

Baseado numa carta enviada por
um leitor, o jornalista Luiz Antonio
Mello dedica seu Making Movies des-
te domingo ao tema inspiração. Falan-
do de como partindo de uma idéia
pode-se chegar a uma crônica e da
diferença entre a linguagem objetiva,
típica do jornalismo, e as nunces
literárias utilizadas pelo cronista para
construir seu texto, tendo que tantas
vezes podar a inspiração para adaptar
a crônica ao espaço da coluna.(Pág.
9)

que o público se familiari-
ze mais com este tipo de
linguagem, tanto na pintu-
ra quanto em outras mani-
festações artísticas. Para
isso, Borges pretende
montar uma sala alternati-
va no segundo andar para
mostras de fotografia. A
reinauguração será no dia
22, terça-feira, com uma
exposição das mais recen-
tes obras do mestre Abe-
lardo Zaluar. (Pág. 14)

Parque da Cidade, uma

atração para turistas

Pouco freqüentado pelos morado-
res de Niterói — talvez por falta de
infra-estrutura básica, o Parque é um
dos mais belos recantos da cidade,
além de ser ideal para piqueniques.

Uma das metas da Prefeitura —
em final de gestão — é dar atividade
ao local e criar meios para que o
turista do exterior se sinta atraído.
(Pág. 4)

Artaud tem estréia

nesta quinta-feira
O público de Niterói

que se'prepare: a partir de
quinta-teira estará em car-
taz no Teatro da UFF o
esetáculo Artaud! de Ru-
bens Corrêa e Ivan de AI-
buquerque, parceiros de

quase trinta nos. Trata-se
de uma coletânea de tex-
tos do múltiplo pensador,
poeta, ator, escritor e tea-
trólogo francês Antonin
Artaud.

A peça, há um ano e
meio no horário alternati-
vo do Teatro Ipanema, foi
montada em homenagem
aos 40 anos de criação do
Museu de Imagens do In-
consciente, de Nise da Sil-
veira, psiquiatra que sem-

pre lutou pelos direitos dos
ditos "doentes mentais"..

Após a realização de
cada espetáculo — a tem-
porada segue até domingo
dia 27 — será aberto um
debate sobre a obra de
Artaud, com a participa-
ção do ator Rubens Cor-
rea.

O documentário sobre
a peça com depoimentos
de Nise da Silveira e Car-
los Henrique Escobar tam-
bém será exibido e foi ela-
borado por um estudante
de cinema da Universida-
de Federal Fluminense,
Gilberto Gouma. (Págs. 10
e 11)
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Circulação:

Niterói e São Gonçalo
sábados e domingos O charme da modelo e manequim Rossana

Campos, captado por Cláudio Cardoso
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Carlos de Aquino,
Silvio Romero e
marisa Barbosa em
noite de inauguração

Sônia Nobre

Mistura Fina

Aguarda-se para abril a visita (to Cônsul
de Portugal José Guilherme Stchini Vilela,
que será recepcionado no CJube Português
pela comunidade luso-brasileira radicada
em Niterói, a convite do vice-cônsul da-
quele país em Niterói, Antonio Gonçalves
Corrêa de Noronha.

Com churrasco, pagode e banho de
piscina, em clima de muita alegria, a em-
presária de beleza, Nara Regina Melo jun-
tou amigos na casa de Itaipuaçu e comemo-
rou com tudo o que tinha direito mais um
aniversário.

Daima Nascimento dando os retoques
finais no programa do curso "Escritores em
carne viva", que projetou para a Funiarte e
que, sem dúvida, irá repetir o sucesso dos
cursos sobre Idade Média, realizados ano
passado, no Clube Central.

Ainda sobre cultura, a jornalista Lou
Pacheco informa que já houve inúmeras
adesões para "Parreiras, Ontem e Hoje",
uma promoção em conjunto da Funiarte/
Museu Parreiras/Ensino Supletivo. As inseri-
ções podem ser feitas no próprio Museu.

Seguindo a carreira do pai, Maurício
Ricardo de Magalhães Júnior ingressou na
faculdade de Medicina pela UFF.

Retomando de Buenos Aires, a bordo do
Eugênio C, Jocelina Mello.
® O aniversário do jovem Carlos José,
brilhante aluno do Abel, juntou as famílias
Cunha e Silva em casa dos avós maternos
em torno de muita alegria,
o Conta tempo, dia 26 próximo, Francisco
Ney de Araújo Júnior. Fugindo às comemo-
rações viaja para o sul.

Ensino ativo cie Ciências

Estão abertas as inscrições para o
curso de extensão "Ensino Ativo de Ciên-
cias", que será realizado no período de
31 de março a 14 de junho,todas as terças
e quintas-teiras, das 18 às 21 horas.
Promovido pelo Instituto de Física da
Universidade (UFF), o curso é destinado a
professores de Io e 2" grau e alunos que
estejam completando o curso de forma-
ção na área de ensino.

Reunindo-se em grupo, amigos foram
abraçar Marcos Adelmo Silveira, dia 17
último, porque era seu aniversário.

O departamento feminino do Clube Cen-
trai está organizando um Baile de Debutan-
tes que será realizado no dia 27 de maio
com animação por conta da orquestra Ta-
bajara e traje a rigor. Este tradicional clube
foi palco de bailes como este, que ficaram
na nistória da crônica social da cidade nos
anos 60.

Foi transferido o simpósio "Carnaval:
sim ou não?", que a Enitur está organizan-
do para ser realizado no Clube Canto do
Rio. Marcado para o dia 29 deste mês. o
evento passou para terça feira, 5 de abril, a
partir oas 18 noras.

Foi criada a Prefeitura Distrital de Itaipu.
Como dirigente foi indicado o empresário
Stuessei Amora.

Em torno de coquetel foi comemorado o
aniversário de Maria das Graças Puzze de
Mattos, esposa do deputado estadual Edson
Ezequiel.

Emy e Gilson Monteiro já inauguraram
na casa de Itacoatiara o novo bar superin-
crementado para enfrentarem em compa-
nhia dos amigos, que não são poucos, as
noites de inverno.

Queijos e vinhos fizeram a festa que
comemorou mais um aniversário de Hamil-
ton Pitanga. Estiveram presentes: Márcia e
Alberto Vianna Filho, Dora Silveira, Palmir
Silva, Virgínia Kastrup, Luís Lobato, Celmo
Kauffman, Marcelo Nasser, Márcia e Zeca
Mocarze Cristina e Jorge Roberto Silveira.

De casa nova, em Camboinhas, o pedia-
tra Altivar Bittencourt Pires.

Voando para Florianópolis, Ana e Paulo
Berrini. Ele ocupa a diretoria da Manchete,
no lugar de Maurício Sherman

Foi realizada terça-feira última na Asso-
ciação Comercial de São Gonçalo conven-
ção para nova composição do diretório do
PFL, reconduzindo à presidência o ex-
deputado Zieyr Porto. Para os demis cargos
foram eleitos: Elly Abud, Jorge Fazei, Anto-
nio Rodrigues, Ayrton Rachid, Iara Peres e
Odílio de Almeida.

Sucesso

O leilão realizado
esta semana na Casa
de Artes da Ary Parrei-
ras foi um sucesso ab-
soluto.

Já na primeira noite
notou-se uma sur-
preendente resposta
do público que lotou
completamente o esta-
belecimento.

Uma verdadeira le-
va de colecionadores
de diversos pontos do
Estado do Rio veio es-
pecialmente à Niterói
para o evento.

Isso é mais uma
prova de que o brasi-
feiro está de olho na
arte apesar do maras-
mo cultural do país.

E de olho nos lucros
também, pois, afinal
de contas, investimen-
to garantido e superior
à inflação, hoje em
dia, é coisa rara.

Polêmica
• O advogado Melhim Chalhub
(foto) trava polêmica com o presi-
dente da Associação dos Advoga-
dos de São Paulo em artigos publi-
cados no jornal O Estado de S.
Paulo. Trata-se de questão relativa
à correção monetária dos contratos
imobiliários, matéria em que o nos-
so conterrâneo é especialista.

Aliás, na semana passada, com
outro assunto polêmico aquele ad-
vogado alcançou importante vitó-
ria no Tribunal de Justiça.

Grosseria
Uma socialité da cidade quase

perdeu a linha esta semana ao ser
convocada muito grosseiramente a
comparecer em um escritório de ad-
vocacia.

Lá chegando foi desrespeitosamen-
te tratada pelo profissional como se
fosse uma caloteira.

O que se passou foi o seguinte: a
senhora fez uma compra numa buti-
que de um shopping em Icaraí e
pagou com cartão de crédito.

Por erro do funcionário da loja foi
trocada a nota que o estabelecimento
deveria mandar para a firrna de crédi-
to e, por isso, a fatura não foi co-
brada.
o É lamentável que lojas de classe
tenham em seu staff pessoas tão mal-
educadas como o advogado em
questão, o que ocasiona aborreci-
mentos e conseqüente afastamento
dos clientes.

o Já tão difícil nesses tempos
bicudos.
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Parque da

Sandra Duarte

Uma das maiores áreas verdes em
Niterói, o Parque da Cidade que ofere-
ce ao visitante a certeza de um lazer
tranqüilo e sem problemas de poluição
e tráfego. Localizado em Charitas, ele
descortina uma vista magnífica da en-
seada da Baía de Guanabara por dois
lados: São Francisco e Piratininga.

Pouco usado pela população em
virtude dos constantes assaltos que
costumavam ocorrer, ele está sendo
redescoberto pelos turistas que vêm à
cidade e costumam fazer piqueniques.
Outros que sempre marcam sua pre-
sença nos fins de semana são os adep-
tos do vôoUivre. O Parque dispõe de
duas rampas para saltos, diametral-
mente opostas, que dão condições aos
praticantes da asa-delta de escolher os
melhores ventos. Os que quiserem
podem pousar em Charitas ou em
Piratininga.

De três anos para cá, segundo
informação de Domingos Messias; res-
ponsável pela lanchonete da Prefeitura
que fica no topo do Parque, o policia-
mento se fez presente no local, inibin-
do a atuação dos assaltantes. Bem alto
e desabitado, o espaço pertence ao
município e é pouco movimentado. Já
na subida da estrada o motorista ou
pedestre nota a mudança de tempera-
tura e começa a sentir o perfume do
mato.

Ao chegar ao local o visitante se
sente livre, disposto a passar uma ma-
nhã ou tarde agradável, mas se ficar

restrições

rante, os pais quase que ficam vesgos:
não sabem se curtem o local ou ficam
de olho nas crianças.

Atração — É intenção da Prefeitura
transformar o Parque da Cidade em
atração turística ainda nesta adminis-
tração. Nos oito meses que tem pela
frente, o presidente da Enitur, Carlos
Augusto Bittencourt Silva, pretende in-
vestir no local, dando-lhe condições
de infra-estrutura para o conforto dos
visitantes. Ele quer propiciar a realiza-
ção de shows de escolas de samba no
palco do Parque para turistas estrangei-
ros, através de pacotes oferecidos pe-
Ias agências de viagens.

— O turista de fora que vem ao
Rio de Janeiro tem como passagem
obrigatória a Ponte Rio—Niterói. Ao
entrar em nossa cidade ele não precisa
retornar: pode fazer o circuito Gragoa-
tá, Praia das Flexas, Icaraí, São Fran-
cisco, Charitas e Parque da Cidade —
diz.

Outra idéia do presidente da Enitur
é aproveitar o local para shows ao
estilo Barca das Sete. O restaurante
deverá ser entregue, através de edital e
concorrência pública, a alguma firma
que se disponha a explorá-lo por cinco
anos e realize melhorias e benfeitorias
no estabelecimeto.

Quanto à questão dos sanitários,
Carlos Augusto prometeu regularizar a
situação em dez dias. Ele afirma ainda
que sua principal meta, a partir de
agora, é reformular e dar atividade ao
Parque. "Basta apenas criatividade pa-
ra transformá-lo no maior ponto turísti-
co de Niterói."

Cidade

Cidade: lazer com

Ideal para
piqueniqiie, o
Parque tem
duas rampas
para saltos de
asa-delta

mirante, visita obrigatória de quem vai
ao Parque, tem as muretas sem grades,
o que implica num cuidado redobra-
do. As rampas também não têm um
portão de acesso que possa ser fechado
para impedir a circulação infantil. No
Parque, toda atenção é pouca, porque
uma queda pode ser fatal. Entre uma
foto da paisagem, um salgadinho ou
um gole e outro de cerveja ou refrige-

No mesmo local os
três pontos críticos:

telefone mudo,
bebedouro sem água

e sanitários
interditados

muito tempo irá perceber suas carên-
cias em termos de infra-estrutura. O
orelhão está mudo, o bebedouro sem
água e os banheiros interditados. As
únicas coisas que funcionam são a
segurança e setor de limpeza.

O palanque construído pela Prefei-
tura está sem uso, e serve apenas como
palco das fantasias das crianças. O
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UM PONTAL. O RIO. O MAR...

Este é o ambiente do Bar e do Restaurante do hotel Bucsky Mar.
Em frente à mais bela vista da Cidade Maravilhosa, uma nova
opção. .
Um Restaurante de padrao internacional e atendimento exclusivo.
Um sofisticado Bar à beira da piscina.
Música ao vivo e um clima muito tropical.

RESTAURANTE
Almoço
Piano - Miguel nobre

Jantar

-c.f

S'oZz:^rio^iana
De 20:00 a 00.OU n.

6 " f. e 5ábõdo- *** <*& 50,0 6 Mer>a)

De 22:00 às 2:00 h.

1 "í¥*td "Buol&y

* * * * fPÜlt

Rua Cioronel Tamarindo, 150
Prai de Gragoa tá, Niterói
CEP 1210
Rest \ias: (021) 717-5522

252-5055/252-9845
Telex: (021) 54758
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KKSV
A FIRST-CLASS ENGLISH COURSE

INGLÊS PARA VESTIBULAR
Turma Especial — Prof.
Luiz Gonzaga Machado

R. MARIZ E BARROS, 455
— Tel. 711-5261 — ICARAÍ

Doenças da Pele
Tratamento de Acne
Alergia e Limpeza de Pele
Galvanopuntura
Doenças Sexualmente Transmissíveis
Depilação definitiva

Df Helena Mieko Minei Yamaguti
Horário: 2a e 5a — 15 

"às 
19hs.

4a — 9 às 12hs.
Rua da Conceição n° 188 sala 2404 B

Centro (Niterói Shopping) Tels: 714-6786/722-7088

Auto» de Órgão Eielrãnico, Piano Popular • Ctáiiico.
Prof.: Jené de Souzo PinhoAv. M»m d* Só, 97/401. Iroroí Tel.: 719-9670

Na era d?
INFORMATICA

Mtridioaal auditoria contábil lida

Tel. 719-4465
R. José Clemente, 94-604 Centro, Niterói

CURSO DE MODELAGEM INDUSTRIAL
E CORTE COSTURA

Profa Consuelo, Rua Gavião Peixoto, 393,'304,
icarat.

Tel: 71Q-2492.

NITERÓI VIDROS
ORÇAMENTOS

MTI TT^ S/COMP.
Vidros, espelhos, box blinde*, cris-tais. quadras, molduras, foscaçâo.txsote, grav a jato de areia instala-
çâo de vidro temperado717-5827 ou 717-4305
BOX BLINDEXPROMOÇÃO 4 VEZES S/JUROS
Rua 15 de Novembro, 82

Centro — Niterói

tecelagem

^^¦era a melhor

LOJA DE NITERÔL

AGORA, É A MELHOR

E A MAIS BONITA.
A Tbcelagem Amazonas ganhou nova fachada

e novo Interior.
Está mais moderna mais charmosa mais bonita01? andar é bom gosto s6 4 vitrines com

modelos exclusivos de cortinas, tecidos paracobertura de solás, grande coleção de papéisde parede, variadíssima linha de carpetes
No 2? andar o bom gosto continua você vaiencontrar cortinas piô-acabadas e painéis prontos,

para levar na hora. E a maior exposição de tapetes
soltos. Nos dois andares você tem o conforto do
ar condicionado central e a atenção inigualável
dos nossos vendedores.

Tudo isso, sem falar nas facilidades dos nossos
financiamentos.

Venha
conhecer
a nora
Tecelagem.!
Mais bonita' cosnKAS-ixprn3«PAPteDiwi2rDi
por dentro Sua José Clemente, 21 - TBL 717-OMO
e por fora Niterói • Ao lado dos Correios.

: tecelagem

amazonas

p ¦ESI 
_

amm
Pink And B\uey

Se você procura qualidade e seriedade no
ensino da língua inglesa, não deixe de conhe-
cer a nossa escola.
As crianças podem iniciar seus estudos aos
4 ANOS e para uma maior atenção indivi-
dual, as turmas são de no máximo 10
ALUNOS

= FISK; FISK; INGLÊS É FISK! =
Gal. Pereira da Silva, 306
717-4123 710-6211 710-4065

LARMOVEIS"

Sob ¦

Alameda
Fonseca -

APROVEITE! A maior variedade de Duplex. Colchões
Ortop. e de Espuma. Armários Kit p/ cozinha. Fogões,
galadeiras, móveis de quarto, Sala e Estofados.

São Boaventura, 1192
- Niterói Tel.: 722-5949

LfTC W C < *><*1) I NT/intii
UNIDADE DE TOMOGRAEIA COMPUTADORIZADA

HOSPITAL SANTA CRUZ
1 RUA DR. CELESTINO, 26 — CENTRO — NITERÓI

Tel: 717-1768 — 717-9261 (Direto)
719-6655 Ramais 129, 152 c 197
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X^XEsportes/ m*ia \I ImporUntn Ik. . ^glut! uonlrccni r
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ESQUADRIAS DE

ÁLUMINIO^H

CONSERTO

EM GERAL

BOX • FECHAMENTO DE
ÁREAS • JANELAS • PORTAS
•PORTÕES • REBAIXAMEN-

TO DE TETO. ETC. IP

GARANTIA DE 1 ANO P QQ.
SERVIÇO
MENOR PRAZO DE ENTREGA
DO MERCADO
ORÇAMENTO S COMPRO-
MISSO
FINANCIAMENTO S JUROS

V.M.G. REPRESENTAÇÕES LTDA
AV. Amaral Peixoto, 178 Gr. 401 CENTRO - NITERÓI

ATENDEMOS TODO GRANDE RIO.

TEL.: 718-7260

Hljgjgj

ES O UAD Ft IASDE ALUMÍNIO
GRANDES PROMOÇÕES EMBOX-GRADESe JANELASR FlorttnoPthoto.Lft.W.J,ll'
X1-H,r„-SG. UÍZiXa

VIOLÃO — Aulas — Rio e
Niterói: Teoria e Harm. tam-
bém aos sábados e domin-
gos. Tel: 710-2157
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Os calotes estão à solta

Philippe Ferrari

Esta coluna tem recebido uma en-
xurrada de perguntas de leitores, prin-
cipalmente voltadas para a manuten-
ção de seus carros. Infelizmente aqui
no Brasil, o proprietário de um auto-
móvel tem que ter noções básicas de
mecânica, especialmente em tempos
de crise quando os trambiques chegam
a níveis absurdos. RPM fez um levanta-
mento de alguns tipos e formas de
calotes a que estamos sujeitos. O listão
é o seguinte:
2 _ Golpe dos Filtros — Você pára
num posto e o frentista (refiro-me ao
desonesto, é lógico) condena o filtro
de ar, mais o de óleo e o de combustí-
vel. Em muitos casos, assustado pela
narração trágica do trambiqueiro, é
autorizada a troca. Aí vem o popular
"banho". Seus filtros são retirados e no
lugar são colocados filtros usados, só
que lavados. A próxima vítima poderá
sair com o filtro do seu carro, e assim
sucessivamente. Por isso, para evitar
transtornos, analise bem se os filtros
são realmente novos.
2 _ Golpe da Troca de Óleo — Evite
incluir a troca do óleo do carter em
lavagem geral. É um convite ao calote.
Toda troca de óleo deve ser acompa-
nhada de perto. Idem no que se refere
à colocação de aditivos. Peça para
abrir o reservatório e colocar na

3 — Golpe dos Cilindros —
Você pede para regularem seu
carro. Enquanto você se distrai,
o giglê de baixa rotação é mila-
grosamente retirado, ou entupi-
do, ou sabotado. Seu carro per-
de o rendimento. Na hora, ali
mesmo, seu motor é "condena-
do". Sugerem, então, que você
retire o motor para uma revisão
nos cilindros. Se você bobear,
vai pagar a retirada e colocação 
do motor, mais retifica de cilindros que
não foi feita. Na verdade, o que houve
foi uma simples substituição de um
giglê que não custa mais do que CZ$
800,00.

4 — Golpe do Alternador — Voce
deixa um carro na oficina onde o seu
alternador é substituído por um defei-
tuoso. Sai da oficina e no dia seguinte,
ou horas depois, cai toda a energia.
Você volta à tal oficina e o bote está
armado. Condenam a sua bateria e o
"seu" alternador, que na verdade é da
própria oficina. Você compra uma ba-
teria nova, sem necessidade e um
alternador idem.
5 — Golpe das Revisões — E o grande
drama de proprietários de várias ofici-
nas autorizadas, mais conhecidas co-
mo concessionárias. Quando você le-
va seu carro para a primeira revisão
poderá estar levando um carneiro para
o abate. Uma quadrilha que.age dentro
de várias concessionárias é especialista

deabastecendo um mercado negro
autopeças. As peças mais visadas são
carburador, ignição eletrônica e bate-
ria. Mas já soubemos de casos de troca
até de caixa de marcha. Carro Zero KM
em oficina desonesta é uma loja de
autopeças sobre rodas. A solução para
isso é marcar, com tinta colorida,
todas as peças que são visíveis. As
invisíveis você terá que jogar com a
sorte.
5  Golpe do Orçamento — Muito
comum. Você pergunta sobre determi-
nado serviço, que é feito sem orça-
mento prévio. Mais.' outros serviços
não incluídos considerados "gravíssi-

mos" pelo golpista são incluídos na
conta final. Esta conta, normalmente, é
enviada pelo correio dias depois,
quando você praticamente já esqueceu,
o assunto. Não faça nada sem orça-
mento prévio, datado e assinado.

7 — Golpe do Incêndio — Este
golpe está sendo aplicado com fre-

qüência na ponte Rio—Niterói e nas
estradas que levam à Região dos La-
gos. Você está tranqüilo, quando de
repente um sujeito, sempre acompa-
nhado de uma mulher e uma criança
para dar o ar de "família", avisa de
outro carro que o seu está soltando
fogo e fumaça pela parte traseira. Você
pára, e o "cidadão" também. A partir
daí ele aproveita o efeito surpresa para
dizer que é engenheiro mecânico, que
entende muito daquilo, que já aconte-
ceu com ele e etc. Mais: diz que por
acaso tem a peça que você precisa
para que o carro não exploda. É aí que
entra a facada. Com uma habilidade e
rapidez de um mágico, ele mexe,
remexe, troca a peça (normalmente a
ignição eletrônica) e cobra até CZ$ 70
mil por tê-lo tirado do "sufoco". Este
golpe está em baixa porque a polícia
anda em cima dessa história, que re-
centemente fez vitimas nas imediações
de Ilhéus, na Bahia. Foi quando um
desses golpistas tentou abordar um
Monza, com placa de São Paulo. O
motorista do Monza parou o carro, foi
lá atrás, não viu vestígio de fogo e
enquanto o ladrão dava suas explica-
ções, a "vítima" sacou uma pistola e
fuzilou, sumindo em seguida.

Para evitar esses e inúmeros outros
golpes é fundamental que você tenha
oficinas de absoluta confiança. Em
caso de dúvidas, consulte os amigos.
Existem muitos profissionais sérios por
aí. Felizmente.

min auto

VEÍCULOS NOVOS E USADOS REVISADOS

PEÇAS ORIGINAIS GM

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

NITERÓI — Rua Barão do Amazonas, 364 E 719-8585

RIO — Av. Prado Júnior, 317/335-C Copacabana S 275-4747
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I Sapato preto com meia, Claudia Vianna veste uma
T I pe^as basicas de inverno. maxicamiseta bem solta.

MHwfNft "3 Swans Cantao

/¦ y _ 

Informalidade
no tressé em
duas cores da
Swans

meia-estação

Bem coloridas, as
camisas de malha
da Cantão
contrastam o tom
pastel da estação.

Outono:

o charme da

Como o nosso outono é ameno nesta
época começam a se delinear as tendências
para o inverno. Camisetas, amplas e soltas,
continuam a ter espaço garantido no
guarda-roupa. Práticas e confortáveis, elas
têm a vantagem de dar sempre um aspecto
jovial e dinâmico.

Nos pés, impera a tendência masculina.
As sandálias leves do verão começam a ser
substituídas pelos sapatinhos e mocassins
mais fechados, mas nem por isso menos
femininos. Na linha para homens o must são
os bicos arredondados, sempre com muita
classe.

As fotos são de Paulo de Souza e têm
como cenário o Praia Clube São Francisco.

Para o dia-a-dia, nada
como o conforto do

mocassim em couro e
camurça. Agnus

Sapato preto com meia,
peças básicas de inverno.

Swans

Claudia Vianna veste uma
maxicamiseta bem solta.

Cantão

0
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ancos serão obrigados a cumprir novo horario
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Júlio Costa

¦ Daqui para a frente, tudo vai ser
diferente — pelo menos no que diga
respeito ao cumprimento correto dos
novos horários de funcionamento das
agências bancárias em Niterói: desde a
sexta-feira, 4, representantes da Dele-
gacia Regional do Trabalho, do Sindi-
cato dos Bancários, e do Clube dos
Diretores lojistas têm estado em conta-
to constante, visando evitar os desres-
peitos ocorridos em certas instituções
Bancárias da cidade.

Junto às entidades, o vereador Jacy
Lopes — autor do projeto 103/86, que
veio a determinara mudança nos horá-
rios dos bancos — tem procurado
definir qual a melhor estratégia para a
vigilância, a ser feita dentre as 52
agências e os cerca_ de 20 postos,
subpostos ou microagências existentes
na cidade.

Sem estrutura — Que há
muito a ser feito em defesa dos cida-
dãos e dos quase um mil e 500 bancá-
rios de Niterói, não resta dúvida. O
problema é que a boa vontade do
Delegado Regional do Trabalho, José
Lara, esbarra em questões estruturais
do próprio DRT: há pouco pessoal_e
viaturas insuficientes para a realização
de todo o trabalho — mas o Sindicato
dos Bancários está disposto até mesmo
a fornecer condução para que a fiscali-
zação seja levada a termo.

— O desrespeito ao novo horário
ainda é muito grande — garante o
assessor de imprensa do Sindicato,
Sérgio Souto — e só quem tem a
gannar com isto são os banqueiros,
que não querem investir nos quadros
ae pessoal de suas agências. As insti-
tuições que estão agindo incorreta-

Filas para entrada nos bancos: o dia só estava
começando a partir das 11h30min

mente prejudicam não só à população,
mas também aos seus funcionários,
aos quais têm sido impostas jornadas
de trabalho mais extensas, sem remu-
neração correspondente.

A ação contrária tem sido estendi-
da às ruas: na sexta, 11, Dia Nacional
de Luta dos Bancários, diversos deles
fizeram manifestação de protesto dian-
te de uma agência da Avenida Amaral
Peixoto que sistematicamente havia
burlado as novas determinações muni-
cipais.

Toda a movimentação dos últimos
dias tem, no entanto, raízes que reme-
tem há dois anos. Em função do Plano
Cruzado, em 1986, o movimento de
procura popular pelas agências sofreu
um declínio — particularmente em
função de que depositar em cadernetas
de poupança deixara de ser o tão
alardeado "bom negócio".

— Com o menor afluxo de clientes
para as agências, o Banco Central

entendeu ser melhor reduzir o horário
de funcionamento dos bancos — expli-
ca Jacy Lopes. — Mas ainda quando o
Plano Cruzado estava vigorando, já se
podia notar um gradativo aumento do
movimento nas agências. Era o pr_e-
núncio da falência do Plano. Foi então
que pensei ser interessante requerer
uma nova dilatação nos prazos de
funcionamento das agências.

Apresentado em agosto de 86, o
projeto de Lopes foi recentemente san-
cionado pelo prefeito Waldenir de Bra-
gança. Os protestos foram respondidos
com a Portaria 1457 do Banco Central,
que permite, às cidades com mais de
250 mil habitantes, determinar o horá-
rio mais dilatado: das 10 às 16h30min.

Segundo Jacy Lopes, medidas no
sentido de abertura de agências por
períodos maiores têm sido tomadas
também em outras cidades brasileiras,
como Campos, Londrina e Campinas.'"Ninguém está agüentando mais só

Lopes: "toda a comunidade só
vai ter a ganhar com isto"

poder começar o dia já na sua meta-
de", afirma o vereador. "Ainda mais
quando boa parte de nossa massa
trabalhadora exerce suas profissões do
outro lado da Baía de Guanabara,
onde os horários dos bancos são me-
lhores". Jacy garante que as reuniões
que têm sido realizadas entre o DRT, o
Sindicato e os comerciantes irão frutifi-
car dentro em muito breve. E arremata:

— Só lamento que São Conçalo
não tenha ainda acompanhado a mes-
ma linha de raciocínio daqui, tendo
em vista que, com Niterói, faz parte de
um mesmo padrão econômico, social
e comercial. Lá, como aqui, há muitos
trabalhadores que atravessam diaria-
mente para o Rio de Janeiro. Já que é
assim, por que não viabilizar um mes-
mo horário comercial e bancário para
todos? A comunidade, os comerciantes
e os bancários só teriam a ganhar com
isto, a exemplo do que está acontecen-
do em Niterói.
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NITERÓI:
Icaraí - Rua Moreira César, 211 - Lj. 152 - Tel.: 710-2355
Centro - Niterói - Rua Almirante Teffé, 572 - Tel.: 719-2195
RIO:
Copacabana - Av. Barata Ribeiro, 370-Lj. C-Tel.: 255-7563
Castelo - Rua S. José, 35 - Lj. E e F - Tel.: 232-4512



Não existe algo tão delicioso e terrí-
vel como uma carta de leitor. Especial-
mente o leitor de semana passada que lá
pelas tantas estilingou: "Gostaria de sa-
ber, ou conhecer de forma detalhada,
como um cronista convive com o fato de
ter que estar inspirado toda a semana."
Na verdade eu nuncá havia refletido
sobre dois aspectos curiosos: 1) A inspi-
ração; 2) De jornalista fui promovido a
cronista.

Bom, a questão da inspiração é um
dado curioso. O jornalismo nu e cru,
aquele que joga você no olho do tufão,
parece conseguir adestrar a cabeça de
uma forma tal que o seu texto começa a
ganhar contornos industriais. Afinal, vo-
cê acaba tendo que considerar a inspira-
ção como um dom secundário, abaixo
de prazos, número de linhas, formato do
texto. Making Movies, hoje, é escrita
num espaço de 75 linhas com 72 bati-
das. Nem mais nem menos. Fica difícil
reduzir a inspiração, normalmente ilimi-
tada, a um formato. O que ocorre,
então, é que uma bola de fogo parecesair pela língua, despejando letras por
então, é que uma bola de parece
cima do papel. Eu não me envergonho
ao confessar que esse texto que você
está lendo é o resultado final de uma
explosão industrial do cérebro. Talvez aí
resida o jornalista.

Mas, e quanto ao cronista? Qual é a
diferença de um para o outro. Bem, a
princípio o jornalista é aquele que reco-
lhe um assunto, dá um acabamento e
despeja no papel de forma objetiva,•extremamente objetiva. O cronista voa,
laça pontos avançados, capta detalhes,

. sensações. A fusão de um com o o outro
geralmente dá boa coisa. Exemplo: um
dia desses vi um ônibus da CTC. o 999

Making Movies

Cartas de leitores
(mecânica Volvo — aquilo voa) pratica-mente jogar o Fiat de uma senhora em
cima da calçada. O jornalista escreve-
ria: "Um ônibus da linha 999 quase¦jogou o Fiat placa tal sobre a calçada, jiotentar ultrapassar o carro pela direita em
alta velocidade." O cronista poderia
pegar assim: "Quando vi aquele animal
de alumínio, com alma sueca e corpo de
Benfica, senti que não ia dar boa coisa.
E não deu. O Volvo da CTC, e sua
imbecil carroceria Ciferal, tentou esma-
gar um Fiat na calçada, mas o ódio do
DÍpede, ao volante, optou por um velo-
cípede, que felizmente estava vazio".
Quer dizer. Creio que o cronista conta
mais com a sacação do Iei.:or. Neste
caso, a "alma sueca" seria o motor
Volvo e o "corpo de Benfica" a carroce-
ria Ciferal, cuja fábrica fica no bairro de
mesmo nome no Rio.

Panes? Claro, a toda hora pegamos o
papel e ficamos encarando. O papel
parece um touro a 100 metros de distân-
cia batendo com o casco dianteiro na
arena. Você tem 100 metros para dar o
start e cair no texto. Caso contrário,
adeus prazo, benvinda encrenca e tudo
mais. Normalmente é o jornalista quenos livra destas situações, deixando os
detalhes para o cronista. Também é o
jornalista que arranja uma espécie de
cartel de leitores para que o cronista
telefone perguntando o qus está achan-
do. O cartel de Making Movies é vasto.
Para começar a coluna está de braços e
pernas abertos para todos os leitores que
quiserem escrever, quer dando suges-
toes, quer enfiando a raquete, elogiando
e etc. Fora isso, no grupo do telefone
estão o Dr. Aldo Alves, mega-jurista e
eterno conciliador entre o cãos e o
nirvana do cronista. O empresário Eval-

do Mocarzel, que lê 4 jornais inteiros
diariamente, convoca (e fundo) o jorna-lista. Gilson Monteiro conversa com a
ética profissional, enquanto os amigos,
abordam a questão como confidentes do
cronista/jornalista. Pai e mãe são os dois
leões que até hoje lambem a cria per-
doando até erros de concordância. Sô-
nia Nobre, editora-chefe do jornal, lê as
crônicas pelo ângulo do jornal. E depois
vem todo mundo que fala, diz enfim,
aumentam mais e mais a nossa respon-
sabil idade. Se depois de passar por este
exército consigo dormir bem, Making
Movies está dormindo melhor.

Na verdade, respondendo direta-
mente ao leitor responsável por este
artigo, a inspiração solitária existe, m^s
normalmente não consigo aplicar. E,
amigo, eu não consigo escrever nada
sem um objetivo. Adoraria ter a gavetacheia de textos, devaneios perdidos nas
madrugadas, mas não tenho. Está tudo
publicado, ou no vazadouro de lixo da
cidade. De novo volta a mão do jornalis-ta, prática, terrivelmente prática. Apesar
de que, resolvo minha infernal capaci-
daae de transmitir sentimentos pela fala
através de textos. Mas, também aí, exis-
tem objetivos. Um dia, brincando no
Steak House comentei que se fosse um.
cientista japonês inventaria uma máqui-na de escrever do tamanho de um colar.
Penduraríamos no pescoço e ela trataria
de captar nossas palavras,"passando pa-ra um bom texto. Certamente eu teria
resolvido 97% de meus labirintos afeti-
vos. Dito isto, caro leitor, repito: cuan-
do quiser escreva, escreva, escreva. O
enderenço está na página 2. Derrube a
porta e entre. A nave é sua.

Luiz Antonio Mello

jubileu de Ouro
• Com a comemoração do cinqüen-
tenário da Hanna Barbera, quem será
presenteado é o público infantil. No-
vos desenhos da turma do Zé Co!-
méia, Os Flinstones e muitos outros
estão a caminho.Apesar ao pouco tempo da
locadora, o Praia Vídeo tem uma
enorme variedade de filmes de di-
versos gêneros. Guilherme, o pro-
prietário, destaca para esta semana
O Exterminador I; Gritos do Silên-
cio; Apertem os Cintos, o pilotoSumiu I e Em Algum Lugar do
Passado.

No Vídeo Show 126, o sócio
tem a garantia de assistir somente a
filmes originais. A locação é das
mais baratas e a loja abre aos do-
mingos, de 18 às 19n.

Quem quiser assistir 1999, os
Sobreviventes do Fim do Mundo
em casa (o filme está em cartaz no
circuito comercial) é só passar na
Centauru's.

O Gallery Locadora faz uma
verdadeira festa na filmagem ce
eventos. Confira. A qualidade é
garantida.O Atari Clube de Niterói ago-
ra também é locadora de vídeo e
está com inscrições grátis.Revelação de filmes com
20% de desconto é mais uma pro-moção do mês de aniversário da
Capital do Vídeo
• O Vídeo & Cia está em fase de
acabamento de seu sistema informáti-
co. Dados sobre filmes e clientes
farão parte de uma rede interligada
entre todas as lojas. A implantação de
sistema é inédita no Estado do Rio.

Sandra Duarte
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Locadora

rm

Rua Tavares de Macedo 254 Te!.: 714-5909

CAPITAL DO VIDE0

Promoções de mês de aniversário
50% de desconto na matricula de sócio
Cadastro grátis para locação
10% de desconto na transcodificaçáo

Rua Mariz e Barros, 346 L/1 • Tel: 710-9981

|—  
¦
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LOCADORA

Assistência Técnica
Transcodificação
Entrega domiciliar
Venda de suportes
Atari clube

Rua Moreira César, 26 Loja 128 Tel.: 717-5456

SOM — Com os melhores sucessos.ILUMINAÇÃO — Strobos. bombeiros e etc.FILMAGEM — VHS com Legendas.DECORAÇÃO — Com temas infantis.ANIMAÇÃO DE FESTAS.
Confie sua festa a equipe de:

JJR AUDIO E VÍDEO
710-9506/ 709-0255

poüncõ
FESTEIRO
NOTURNO

CONFIDENCIAL

Z Ó Z I M 0

EM ITAIPU
A mais bela locadora de Niterói

PROMOÇÃO DE INAUGURAÇÃO
seja Sócio por Cz$ 200,00
ABERTO ATE AS 21H.

INCLUSIVE SÁBADOS E DOMINGOS
Estrada de Itaipu, 2657 (em frente à TELERJ)

como NAVAL ¦ EPCAR ¦ EsPCEx,
EEAR ¦ CEFET ¦ ENCE

I l.UGAH Í:M INIWKS l)K AfKOVAÇOhS
KM TODO O HHASII.

CURSO RIACHUELO
O MAIS ANTIGO E EFICIENTE CURSO DE NITERÓI

'RUA ANDRADE NEVES"IO - TEU 717-S024

JORNAL DO BRASIL

DAÍIILA

• VENTILADORES
RESIDENCIAIS

I P*EMVO\ I MADEIRADELEl
PROMOÇÃO

Pas CZS 15.550.00
Pas CZS 17.125,00

2 ANOS DE GARANTIA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PERMANENTE
CENTRO — Av. Mem de Sá, 206-A. Tel.. 242-6177 — Estacionamento próprio.

^ZONA SUL — Rua Djalma Ulricfi, 110 sl. 213. Tels: 287-7438 • 287-1247 • 287-5297 > RJ.
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O intenso universo de Artaud no Teatro da UFF

Sandra Duarte
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Depois de um
ano e quatro me-
ses de sucesso no
porão do Teatro
Ipanema, o espe-
táculo Artaud!
chega finalmente
aos palcos de Ni-
terói. Protagoniza-
do por Rubens
Corrêa, a peça é uma coletânea de
textos de Antonin Artaud, preparada
pelo próprio Rubens e pelo seu parceiro
teatral de quase trinta anos, Ivan de
Albuquerque.

A idéia de montar a peça sobre a
vida e pensamento do escritor, filósofo,
ator, teatrólogo e pintor francês partiu de
Nise da Silveira, psiquiatra e criadora do
Museu de Imagens do Inconsciente, que
há muitos anos admirava a obra de
Artaud e se comovia com sua peregrina-
ção por hospitais psiquiátricos. Conside-
rado louco, ele passou quase dez anos
de sua vida internado e sendo submetido
a tratamentos à base de eletrochoques.

Rubens Corrêa, que já participou de
um trabalho junto aos doentes no Hospi-
tal Psiquiátrico Pedro II a convite de
Nise, julgou oportuno montar um espe-
táculo que enfocasse a vida de Artaud
perto das comemorações dos 40 anos do
Museu de Imagens do Inconsciente, co-
mo uma homenagem ao trabalho da
psiquiatra brasileira que lutou pelos di-
reitos dos ditos "doentes mentais".

No começo do ano passado surgiu a
chance. Uma peça a ser montada por
Ivan e Rubens foi cancelada por proble-

mas de financiamento, e eles então
partiram para o "projeto .Artaud".

Crueldade — Para o escritor francês,
o teatro representa a própria vida. Ele
revolucionou toda a dramaturgia, que-
brando com todos os conceitos formais,
e buscou a integração corpo/mente/espí-
rito. Sua visão teatral girava em torno do
princípio de que ao ator só restava
mergulhar na morte e viver ao desenvol-
ver sua atividade. É o "teatro-
crueldade", como ele próprio classifi-
cou, no qual os fragmentos da vida estão
em cena.

Nise da Silveira vê no trabalho de
Rubens Corrêa uma plena identificação
com a existência e obra de Artaud:

A apresentação tem, além de seu
aspecto social muito importante, um
aspecto crítico à psiquiatria, mostrando
o sofrimento de Artaud nos hospitais
psiquiátricos que percorreu durante sua
vida, tomando eletrochoques — os mes-
mos eletrochoques que até hoje são
aplicados nos hospitais psiquiátricos.
Em cartas desesperadas ele pedia que
não lhe aplicassem eletrochoques —
comenta Nise.

Já Carlos Henrique Escobar, teatrólo-
go e filósofo, declara que "é impossível
não se surpreender, não se inquietar,
impossível não se recompor contra este
desamparo intelectual e moral em que
vivemos depois de admirar este espetá-
culo". Mas quem se delicia mais com
esta montagem que levou seis meses
para ser concretizada é o próprio ator:

Este trabalho é um resumo do
pensamento de Artaud, em certo senti-
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life, ,

do. Existem mais de 40 mil possibilida-
des de se fazer um espetáculo sobre ele.
Seu universo é vasto, inclassificável e
inumerável. Me sinto em estado de
felicidade total. Esta representação atin-
ge o meu sentido de compaixão humana
e é para mim um prazer inenarrável —
afirma.

Artaud! Vai ficar em cartaz no Teatro
da UFF nos dias 24, 25, 26 e 27 de
março, sempre às 21 h. Após cada apre-
sentação haverá exibição de vídeo, com

Rubens/Artaud: "O
verdadeiro teatro sempre me
pareceu o exercício de um
ato terrível e perigoso. E o
local onde podemos nos
apropriar da anatomia do
homem e através dela curar
e dominar a vida"

depoimentos'de Nise da Silveira e de
Carlos Henrique Escobar. Em seguida,
debate com o ator Rubens Corrêa.

Quem não conhece a obra de Artaud
que se prepare para o susto. Segundo ele
mesmo, "o espectador que vem ao nos-
so teatro sabe que vai se submeter a uma
cirurgia de verdade, onde não somente
o seu espírito, mas os seus sentidos e sua
carne estão em jogo. O espectador deve
estar convencido de que nós somos
capazes de fazê-lo gritar".

JURUJUBA

.BACALHAU
. POLVO

. VINHOS

?711 - 2444 NITERÓI

ribao
MKq a toca dos pescadores

EM JURUJUBA
RESTAURANTE TÍPICO

££> I 709-1473
1 711-0055

Fruto do Mar
PIRATININGA—Est. de Piratininga 100

Tel. 709-1473 - NITERÓI
Direção — José Abreu
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PERSIANAS
VERTICAIS E HORIZONTAIS

Venda e colocação de Persianas novas t reformadas. • Garantia de 1 ano p/ q q. serviço.Lavagem especial em Persianas de tecidos, (entrega em 72 horas) • Menor prazo de entrega do mercado.Portas e Divisões sanfonadas, painéis, venezianas • Orçamento s/ compromisso,externas e cortinas de enrolar. • Financiamento s1 juros.
V. M. G. REPRESENTAÇÕES LTDA.

AV. AMARAL PEIXOTO, 178 Grupo 401 — Centro — Niterói
ATENDEMOS EM TODO 0 BRANDE RIO.
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JORNAL DO BRASIL
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No vídeo,

a nova linguagem

Foto Paulo de SouzaEgggTj-

Os espectado-
res da peça Ar-
taud! em Niterói
serão brindados
com o apoio de
um trabalho de
vídeo feito por
um estudante de
cinema da Uni-

versidade Federal
Fluminense, Gilberto Gouma. Ao fim
de cada apresentação, será exibido
um videoteatro que visa buscar uma
linguagem capaz de trasportar o teatro
para o vídeo, sem que se perca a
densidade do primeiro nem o impacto
visual do segundo.

Gouma se propôs não a copiar a
peça, mas a transpor a sua essência
noutra roupagem. Sua intenção é fa-
zer um registro da memória teatral e
criar uma nova linguagem intermediá-
ria, que possibilite e concretize o
casamento entre o cinema e o teatro.

O diretor do vídeo afirma não con-
seguir pensar em fazer um documen-
tário formal que forneça somente da-
dos. Para ele, é fundamental a coloca-
ção de idéias e emoções que dizem
respeito aos fatos.

— Aproveito meu contato com Ar-
taud por já ter me inspirado, anterior-
mente, em suas idéias sobre cinema e
pelo seu trabalho como um todo. Por

isso, não dá para fazer uma simples
biografia, aquela coisa linear e didáti-
ca. Tenho que mostrar Artaud em
ebulição, vivo, agora — confessa.

Neste painel artaudiano, ele mostra
desde pinturas de Artaud até depoi-
mentos de Carlos Henrique Escobar e
de Nise da Silveira, que gostou do
projeto e sugeriu sua apresentação no
Congresso Internacional de Psiquiatria
sobre a "Psicopatologia da Ex-
pressão".

O trabalho com Rubens Corrêa
começou em fins do ano passado e já
está em fase de conclusão. Diversos
takes foram filmados no porão do
Teatro Ipanema, durante os espetácu-
los, e outros foram tomados sem a
participação do público.

Rubens gostou muito do trabalho e
achou incrível a idéia, e acredita que
ele virá a se transformar em um do-
cumento da memória brasileira. As
filmagens continuarão a ser feitas no
Teatro Ipanema, onde a peça continua
a ser apresentada todas as segundas-
feiras.

Depois de editado o vídeo, Gouma
vai apresentá-lo no próprio teatro. Ele
e Rubens Corrêa pensam em comer-
cializar a fita, pois esta seria uma
forma de aumentar o lucro da sempre
deficiente produção teatral.

Videoclips — Na opinião de Gil-

Gouma: "Busco uma linguagem capaz de
transpor o teatro para o vídeo, sem perder a
densidade de primeiro nem o impacto visual

do segundo"

berto Gouma, a maioria dos video-
clips se limita a ilustrar de modo
redundante o que a letra de uma
música diz, ou mostra imagens des-
lumbrantes que nada têm a ver com o
tema. Ele crê que o desafio é buscar
na música o subtexto, e dele extrair
um roteiro visual que enriqueça acres-
centando e não reforçando o óbvio.

— Arte é criação, e não xerox.
Estou acabando um piloto de um
videoclip com a música "Mãos de
Afeto", de Ivan Lins e Vitor Martins,
que busca exatamente isso: desenvol-
ver uma história coerente com a fonte,
mas que tenha uma vida independen-

te, capaz de ser entendida com ou
sem música. Quase um curta-
metragem — conta.

Entre seus próximos projetos está a
montagem de um texto que criou a
partir de poemas do heterônimo mais
polêmico de Fernando Pessoa: Álvaro
de Campos. Chama-se "Fundo-
Inferno" e teve o estímulo de José
Augusto Seabra, um especialista no
poeta português e ex-ministro da Edu-
cação e Cultura de Portugal. Camila
Amado, José Celso Martinez Corrêa e
Carlos Augusto de Carvalho, ator de
"Meu Tio, o lauretê", também já
demonstraram interesse de trabalhar
com ele.
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ANTIQUARIO

COMPRA E VENDA DE ANTIGÜIDADES:
Móveis • Porcelanas • Cristais

Quadros • Marfim • Jóias
Brilhantes • Pratarias
Aceitamos Consignação

Orçamento a domicilio cubro ofertas
R. Presidente Backer, 267

esquina c/ Praia de Icaraí Ed. Ibéria
Tel: 719-4438

2 LIG TENHA - TAXI

DIA E NOITE

(0 TAXÍMETRO SÓ SERÁ
ACIONADO EM SUA PRESENÇA)

FRETE E PROFISSIONAIS LIBERAIS
REBOQUE E CHAVEIRO — DIA E NOITE

TEL 717-2885

ACRÍLICO
LINHA COMPLETABanheirosescntúnos
Presentes
Peças especiais
Tampas de som
Estantes, etc.

Executamos projetos
em acrílico
acrílico i cia

7a5nci?So
propria .

It
•SK5S

R. Lopes Trovão conj. 209
Center V — Icarai 714-5601

Av. Sete de

Setembro, 183

Icaraí

Tel: 714-1252

Atendimento com Hora Marcada

ELZA
CABELEIREIRA [J

Di ;il.
:RK
mORIENTE-SE

/CMAL PO
Turismo

design exclusivo, projetos.
Curso, de Decoraçio para Iniciantes.
Aprenda a decorar com técnica « bom gosto em 4
meses, com urna más por semana. Amplamente
lustrado com sídes e exercidos práticos,
dispensando estudos anteriores.
CEC tA SAUJE __
R. Doutor Pauto Côssf. 107/107
- Niterói, informações peto
telefone: 7t 1-2163. m

INTERIORES
Rua Gavião Peixoto, 182

sala 201 • Center IV
icarai - Niterói • Tel 711-2163 interiores

S^G^ttcõ) ra 
•

Projeto» Ltda.

Construção de prédios e residências

Rua Comendador Queiroz, 84 — Icaraí — Niterói-RJ

lei.: (021) 711-2322 Cep 24230

DECORAÇÕES LJDA
Enfeites para Festa de
Aniversário
e de Natal
RUA LOPES TROVÃO. 134
LOJA 148 CENTER V —
ICARAÍ — NITERÓI ll

€>

E



d
«SJ
&
ra
o
G

<

fé
O'-a

ocoo
$o

oI S£

c
o*t3

O
tó
0
Eh

CPE

GENTE. PRODUTOS d? EMPRESAS

Perfil
Largar um bom emprego,

em uma grande empresa, paraabrir um pequeno comércio —
nem todo mundo tem coragem
para arriscar uma mudança tão
radical. Mas esse é justamente
o caso da jovem empresária
iViônica Ramos Cordeiro Perei-
ra, de 26 anos, que trocou a
função de comissária de bordo
e relações públicas da Trans-
brasil para comandar, junta-mente com a mãe Wanaa Ra-
mos e o marido, João Honorato
Pereira, a Carmelia Delikatessei

Uma das mais completas
lojas do ramo na cidade, a
Carmelia surgiu há dois anos,
seguida de muitas outras do
gênero. "A briga de mercado
em Niterói sempre foi muito
difícil — diz a empresária —
mas a Carmelia foi uma das
únicas a sobreviver e a conti-
nuar fiel ao seu gênero de
delikatesses. E talvez por isso,
a loja mantenha uma freguesia
constante desde a sua inaugu-
ração, o que, segundo Mônica,
vem a ser "a prova e a realiza-
ção profissional de todos da
casa."

Dizendo-se curtidora da
gastronomia, Mônica tem co-
mo grande diversão a procura
de novos pratos em restauran-
tes diferentes. Aliás, o gosto e o
conhecimento de comidas e
bebidas vem do tempo de Co-
missária de Bordo. "A Carmel-
la — surgiu porque eu e minha
mãe tínhamos contato constan-
te com comida. Minha mãe,
em São Paulo, havia trabalha-

do com um buffet e eu, porconhecimento profissional,
passei a ter acesso a bebidas,
queijos e comestíveis importa-
dos. Daí, a escolha de montar-
mos uma delikatessen."

Com uma linha de comestí-
veis e bebidas completa, a loja
de Mônica trabalha com arti-
gos importados também. "As
pessoas saem para comprar no
Rio bebidas estrangeiras, des-
conhecendo que poderiamcomprá-las aqui em Niterói"'— queixa-se. E comenta sobre
a sua escolha profissional: "a
Carmelia deu certo e eu fiz a
opção correta trocando meu
emprego pela loja. A única
ressalva é que, quando se é o
dono do comércio, as preocu-
pações acompanham á ida pa-
ra a casa. Você não vive seu
comércio oito horas por dia.
Você vive 24 horas diárias."

Rápidas

12

O empresário Ricardo Bar-
david saiu na frente este ano
com a moda para a próximaestação. As lojas de sua empre-
sa, a Fabricatto, foram as pri-meiras a lançar a coleção outo-
no-inverno 88.

Os empresários Luís Carlos,
Roberto e Lilian Fróes Garcia,
da Atomic Confecções, dando
a esta coluna uma dica do quevai ser usado em malhas neste
inverno. A 1/2 malha e a 1/2
malha listrada continuam e
vêm se juntar a novas texturas
como o jakcar. No auge tam-
bém nessa estação, o moleti-
nho e a lycra cotton.

Clarice Gonçalves, da Rente
à Gente, com uma grande ar-
ma de venda em suas lojas. A
Reníe à Gente é a única loja
em Niterói que possui modelos
exclusivos dos calçados Cândi-
da Andrade.

A Livraria Portinari real izan-
do esta semana em sua nova
filial da Moreira César uma
interessante promoção de li-
vros infantis, inclusive com li-
vros de luxo da literatura es-
trangeira, particularmente a
portuguesa.
® As etiquetas Trall's e Regina
Vilarinho lançando sua cole-
ção outono-inverno. Saias jus-tas, e acima dos joelhos, muito
blaser e spencer são as peças

básicas da coleção feminina.
As cores passeiam entre o pre-to, o cáqui e o marrom. O
xadrez comanda a padrona-
gem, tanto da coleção femini-
na quanto da masculina. Na
linha masculina, o blaser e as
calças folgadas com bainhas
viradas, bem ao estilo do velho
seriado "Os Intocáveis".

Iniciando suas atividades na
Escola Tia Tereza, em Itaipu, a
professora de Educação Artísti-
ca Verônica de Magalhães
Lemos.

Recém-inaugurada, a Livra-
ria Pégasos — Rua Lopes Tro-
vão, 134/ 226, na sobreloja do
Center V, em Icarái — está
agitando uma semana de even-
tos culturais, de segunda, 21, a
sexta, 25. A partir das 19 horas
de cada um dos dias, estarão
por lá figuras como Wanderlei
Francisconi, Marco Américo
Lucchesi, Luis Antônio Pimen-
tel, Patrícia Blowe e os grupos
de poesia Nuance e Bola de
Cristal, entre outros.

A Suc-Suc, que produz re-
frescos sabores laranja e uva jáse encontra nos mercados de
Niterói e São Gonçalo, infor-
mou seu proprietário Miguel
Angel Alvarez Fernandes.

fvana Malafaia

TERÇA FEIRA

TEM

PROJETO FIM DE TARDE

Nesta terça-feira, dia 22 de março, antes de
ir pra casa, às 18:30h, dê uma passadinha pelo
teatro LEOPOLDO FROES e confira o SHOW
do grupo AZYMUTH, no PROJETO FIM DE
TARDE.

Em 1987 o PROJETO FIM DE TARDE, coma
casa sempre cheia, foi uma, das melhores
atrações musicais de NITERÓI, e este ano

promete ser ainda melhor.

A SIGMATEC se orgulha em fazer parte
desta equipe, que encara os espetáculos de
uma forma muito séria e profissional. PARA-
BENS AO PROJETO FIM DE TARDE. PARA-
BENS FUNIARTE.

©'S/ZM/fT&r : SOM E LUZ PARA SEU SHOW !

AV. AMARAL PEIXOTO, 55 - GRUPO 308 - CEP 24040 - TEL 718-4456 - NITERÓI - RJ

Livros Didáticos?

Cultura Inglesa?
Sem correrias, sem atropelos, bom atendimento e ótimos preços...

É com a
LIVRARIA PORTINARI

DUAS OPÇÕES DE CULTURA
AO SEU ALCANCE

Moreira César 101 LJ 2 (esquina com Pereira da Silva)Moreira César 211 Lj 125 (esquina com Lopes Trovão)
Tel: 719-8195

Livro — O Mundo Bom

VfTV} LIVRARIA^

ps 
gutenberg

Grupo Gutenberg
Associando-se à Festa da Páscoa de 1988, Antonio Gomes Eduardo brinda osseus amigos e clientes do Cartão Gutenberg, com a promoção especial do notávelivro de Ângelo Longo — Da Profecia à Libertação & Outros Poemas — edição daLivraria Gutenberg e Editora Cromos.
Em osmarada aprasantação gráfica, o voluma contém, am sua primaira partoos quatorze poemas da Via Crucis — mensagem de renovado amor a Cristo e arte 

'
que se cristaliza no talento do autor.

Promoção Especial: C~$ 250,00
Rua Cel. Moreira César, 211 - LJ. 101 - Icaraf-

FUMO RANGEL
AFFONSO ROMANO
DE SANTANNA.

PROSA & VERSO
JORNAL DO BRASIL

?NStJ

Livros Didaticos?

Cultura Inglesa?
Sem correrias, sem atropelos, bom atendimento e 6timos pre^os...

E com a
UVRARIA PORTINARI

DUAS OPCOES DE CULTURA
AO SEU ALCANCE

Moreira Cesar 101 LJ 2 (esquina com Pereira da Silva)Moreira Cesar 211 Lj 125 (esquina com Lopes Trovao)
Tel: 719-8195

Livro — O Mundo Bom
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Supimpa
A Prefeitura Municipal de Niterói e a

Fundação Niteroiense de Arte convidam para
o lançamento do projeto Seis e Meia da
Ciência, a ser desenvolvido com apoio da
Sociedade Brasileira para o Progresso da
Ciência e do Instituto Vital Brazil, no dia 23
próximo, às 18h30min no Teatro Leopoldo
Fróes.

No Farinata, muito chope e animação, em
mesa liderada por Daniele Pereira.

Depois de curtir o show de Oswaldo
Montenegro, Marilma e Lilian Sader, estica-
ram até o Batipatú.

O Departamento de Administração da Uni-
versidade Federal Fluminense, UFF, está ofe-
recendo 20 vagas para o curso de especializa-
ção, a nível de pós-graduação, em Adminis-
tração de Sistemas de Informação. As inseri-
ções estão abertas até o dia 29, de 8 às 12h,
na coordenação do curso de economia e
administração, que fica na Rua Tiradentes,
17, Ingá. . , ;E por falar em informática, o núcleo de
processamento de dados da UFF, apresentará
dois de seus projetos mais recentes na área da
Informática durante a 1' Feira Nacional de
Informática, que será realizada de 4 a 7 de
abril, em Fortaleza. O Núcleo recebeu o
convite da Holanda Empreendimentos S/A,
uma das promotoras do evento, que também
ofereceu um stand para divulgação dos proje-
tos do núcleo.

Uma dica para garotada: está em cartaz no
Teatro da Associação Médica Fluminense, a
pe^a "A Cigarra e a Formiga", a partir das

Mais novidades no dubinho do Plaza:
hoje, às 17 horas, karaokê animado pelas
plazetes, com sorteio de brindes. E no parqui-
nho, os sócios do clubinho pagarão apenas
meia entrada nos brinquedos.

O empresário Ronaldo Lemos, leia-se
D'Martino, comemorouseu niver jantando
com amigos no Café Nice.

Casa lotada na Art Disco Club, sexta-feira,
com o show do Zeli. Na platéia, grandes
músicos de nossa cidade.

Saboreando feijão de corda na feira do
nordeste, todos os sábados, rodeado de ami-
gos, Sohail Saud.

Almoçando domingo último no Porção, o
deputado Flávio Palmier da Veiga e o presi-
dente do Diretório municipal do PMDB, Raul
de Oliveira Rodrigues. Em pauta, possível-
mente a convenção do próximo dia 27

Programação deste final de março no Clu-
be Central: dia 25, noite dançante com o
conjunto "Virando a Mesa"; dia 27, "Noite
dos Magníficos". _

A Editora da Universidade Federal Flumi-
nense programou uma série de atividades
para comemorar a Semana de Calouros, que
começa amanhã. Entre os eventos, detacam-
se uma exposição de vendas de livros produ-
zidos pela EDUFF, que será realizada no
saguão do Cine-Art-UFF a partir das 9h e uma
liquidação cultural na Livraria Universitária.

Um dos únicos pontos do Centro da
cidade a vender diversas marcas de cigarro, o
anexo ao bar Snoopy, junto à estação das
barcas, tem sido procurado por uma extensa
legião de fumantes desesperados. Colhida
por volta das 11 horas desta terça, 15, a foto
de Paulo de Souza mostra um aspecto da fila
— sempre renovada — de cidadãos ansiosos
por mais um cigarrinho. Detalhe importante:
todos comportam-se de forma ordeira. E já
saem da fila abrindo, trêmulos, o maço de
cigarros, ávidos por uma boa baforada.

0 REI DO SIRI RECHEADO
SERVIÇO DE BAR

E RESTAURANTE
Avenida Quintino Bocaiúva, 301 —

Loja 3 — S 711-3687
Praia de São Francisco

Niterói — Estado do Rio

I V XB *1% ijT ¦

OU VOCÊ VAI À ITÁLIA

OU A ITÁLIA VAI A

VOCÊ

Entregas a domicílio

R.- GAVIÃO PEIXOTO 35-37

TELS. 717-1750 722-2507
J

RESTAURANTE

Cozinha ôntemacinal
(Jlmeiican H>ar

Vista Panorâmica

AR CONDICIONADO
Av. Quintino Bocaiúva. 639

Pra.a das Chamas

MÚSICA AMBIENTE
Tel. 711-7670

Niterói - RJ

'IfeW

queijo & cica

SHOPPING ICARAÍ

Pão de
Batata,
Batata
Assada e
Recheada
Moreira César
229/ Loja 125
Te!' 711-9463
Icarai Niterói

pWV

CASA DE
MÚSICA
t/S A DE PASTO

De terça à domingo,
de 20h. em diante

APRESENTANDO

Alaíde Costa
12 às 23h.
13 às 21h

Fátima Guedes
Neste sábado e domingo

e nos dias 25, 26 e 27

R. Presidente Domiciáno, 210
Ingá — Niterói

Tel.: 718-7485

C?
O O

TJ[ouíÍÃtJie

pecialidade
PEIXE MA PAMELA DE BARRO

Avenida Quintino Bocaiúva, 653
Praia das Charitas - Niterói

S 710-6398

— ICARAI
delícias.

ackjf55^Restaurants

Apresenta:
Conjunto Brasil Samba
Show
Marino Cariello na gaita
Batatinha no piston
sexta e sábado:

Luiz Vieira

domingos: almoço musical
direção artística: Lana Bittencourt .
Praia de Icarai, 521 — Tel.: 710-5101 Icarai, Niterói.
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SABORES

CHEIRO!

BOM-GOSTO.

A P I C I U S

JORNAL DO BRASKJ
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Artes

Mostra de Abelardo Zaluar reabre o Paschoal

Patrícia Paladino
Depois de fechado para reformas

durante o ano passado, o Centro
Cultural Paschoal Carlos Magno, no
Campo de São Bento, Icaraí, vai ser
reaberto às 21 horas desta terça, 22,
com uma exposição dos últimos traba-
lhos do artista plástico Abelardo Za-
luar, recentemente falecido, cuja últi-
ma mostra em Niterói ocorreu na Gale-
ria Santiago & Chalhub, da ex-diretora
do Centro, Rosa Chalhub.

Além da homenagem ao grande
artista niteroiense, a exposição marca
o reinicio das atividades do Centro —
que embora tenha ficado fechado não
parou de promover exposições, utili-
zando seu espaço externo.

O Centro Cultural Paschoal Carlos
Magno, inaugurado em março de
1975, nunca havia passado por obras
de reforma. Desde o ano passado,
entre a gestão de Rosa Chalhub e a do
atual diretor Fernando Borges, que
assume no dia da reinauguração,
Christina Jorge esteve à frente do
CCPCM, acompanhando as obras.
Pleiteando junto ao Prefeito Waldenir
de Bragança a liberação da quantia
necessária — 900 mil cruzados —,
Christina levou adiante a resolução de
vários problemas enfrentados pelo
Centro, como a eliminação de goteiras
no salão de exposições, a ampliação
do sistema de iluminação, a revisão de
todo o sistema elétrico, além de me-
lhorias no depósito destinado às obras
de arte e o serviço de descupinização.

Enquanto as obras eram feitas ,
vários projetos foram realizados, apro-

veitando o belo espaço do Campo de
São Bento: o projeto "Em Tomo do
Paschoal", no qual 17 artistas plásticos
expuseram seus trabalhos nas grades
do parque, obteve uma ótima resposta
do público; da mesma forma, o "Filme
Sobre Tela", que uniu cinema com
artes plásticas. Foram promovidas noi-
tes de autógrafos, teatro de bonecos e
cursos: durante seis segundas-feiras o
Centro Cultural realizou o curso "Teo-
ria e Prática da Arte Contemporânea".

Resolvidos os problemas estrutu-
rais, o Centro reabre com uma agenda
totalmente programada para o ano, e,
de acordo com o atual diretor, o objeti-
vo é "fazer do espaço um local onde o
público se familiarize com a lingua-
gem artística contemporânea. "Minha
idéia é trazer para Niterói tudo de bom'

que está acontecendo no Brasil no
campo das artes plásticas, estabelecen-
do um intercâmbio maior entre os
artistas mais significativos", escla-
receu.

No andar de cima, Fernando Bor-
ges pretende montar uma sala alterna-
tiva, com exposições de fotografias,
arquitetura, etc, desde que tenham
uma linguagem contemporânea.

Para Luís Sérgio de Oliveira, con-
sultor de Artes Plásticas da Funiarte e
curador do Centro Cultural, já existem
muitos espaços em Niterói para a cha-
mada arte acadêmica. O CCPCM vem
ocupar um espaço carente nas artes
plásticas da cidade e trazer para a
população as discussões do que está
acontecendo no momento: a contem-
poraneidade.

Após um ano de reformas o Centro
Cultural reabre com a agenda

fechada até o final do ano. Mostra
de obras do grande mestre

Abelardo Zaluar será apresentada
ao público nesta terça-feira, dia 22.

O trabalho do CCPCM será todo
pautado em uma linguagem

contemporânea

Gargobre

endereço para quem Ama Arte

Rua Tavares de Macedo, 158

PINTURAS • ESCULTURAS • OBJETOS DE ARTE • MOLDURAS

• , • -• - . .. . • V:
' %

I ""

ntokãarte
Material Artístico

Fabricamos telas em qualquer medida
Material Artístico em geral a preços acessíveis
Molduras dos mais variados tipos:
laqueadas, patinadas, em qualquer cor.

ATENÇÃO!

MOLDURAS E TEUS EM PROMOÇÃO

PRAÇA DE SÃO DOMINGOS, 15 E17

TEL: 717-1257 NITERÓI

tei

IRT

P©

RT£
.FAÇA VOCÊ MESMO!.

CURSOS
pintura em caixinha
espelho
cerâmica
bonecas

MATERIAL PARA ARTESANATO
caixinhas e cerâmicas cruas
tintas, pincéisespelhos
molduras

Lopes Trovão. 134 — sobreloia 208 — CENTEn V — Icarai (Niterói). Tel: 709W46

EXCELENTE IMÓVEL - BEIRA DO ASFALTO

ESTRADA RIO MANILHA - SÃO GONÇALO

AVALIAÇÃO BAIXÍSSIMA!!!

TERRENO: área de 719 metros quadrados
IMÓVEL: Loja Comercial com 4 portas frontais e 2 laterais. Prédio em laje,
varanda, 2 salões, WC para homens e senhoras, cozinha, despensa, banheiros
nos fundos, 2 cômodos nos fundos, saleta para escritório — tudo em azulejo
vitrificado e cerâmica.

LOCAL: Av. Presidente Roosevelt, Lote 160
Loteamento Fazenda Restaurada

IAULO ALMEIDA
JOSÉ PAULO DE ALMEIDA

JOSÉ PAULO DE ALMEIDA — LEILOEIRO PÚBLICO — ESCRITÓRIO E CASA DE ARTES ÀAv. Alm. Ary Parreiras, 69 — Icarai — Niterói — RJ. Tel.: 714-3929
Devidamente autorizado pelo MM. Dr. Juiz da 4" Vara Cível de Sáo GonçaJo — RJ

VENDERÁ EM PÚBLICO LEILÃO
NO ATRIO DO FÓRUM DE SÃO GONÇALO,
DIA 5 DE ABRIL DE 1988 ÀS 13:00 HORAS.

CONDIÇÕES DO LEILÃO Pagamento à vista (no ato da arromataçáo), 5% de Comissãoao Leiloeiro, ISS e custas processuais

NAVEGAR É PRECISO.

Lanchas, veleiros, caoques.
pranchas e equipamentos

náuticos Para comprar ou vender
tudo isto. Náutica ó a seção ideai.

Em Náutica, a maró está
sempre boa

jouwaj. po a*A*a
Classificados



Ser total

A cura natural

pela 
homeopatia

Sandra Duarte

,

Efato 

concreto que os processos de
vida e cura alternativos vêm desper-
tando o interesse das pessoas. Uma

boa parcela de médicos formados está gra-
dativamente se afastando da alopatia por
questionar a utilização de drogas farmacêu-
ticas no tratamento das doenças. O motivo
principal alegado por eles é a intoxicação e
os efeitos colaterais provocados pelos reme-
dios que acabam por agravar o estado geral
do doente.

Na busca por um recurso alternativo —
mais natural e menos perigoso — muitos
têm encontrado a homeopatia, um método
diferente que chega à cura por outro cami-
nho. Enquanto a alopatia trata o organismo
de maneira inversa, a homeopatia cura
através de semelhança, oferecendo ao cor-
po condições próprias de defesa.

Este princípio foi estabelecido ha mais
de um século pelo médico alemão Hahnne-
mann, que aplicava diversas substâncias
em estado natural no corpo de um homem
são. A seguir ele anotava as reações e dessa
forma ia descobrindo o campo de atuação
delas. Ao depois inocular a mesma substan-
cia em doses diluídas e dinamizadas obser-
vou a mesma reação, só que em escala
infinitamente menor, dando ao organismo
meios de combatê-la e proporcionando a
formação de anticorpos

ello1joyce Vasconceííos Peixoto, médica
homeopata, diz que o primeiro passo a ser
tomado durante uma consulta e o inicio de

pS Psicologia Clínica ^

FRANCISCO DE ASSIS A. MIRANDA

V 
1

uma pesquisa tendo em vista a descoberta
do sósia medicamentos, do paciente — o
similimum. Este sósia promove a liberação
da energia vital que de imediato melhora o
estado geral do paciente e lhe dá condições
de partir para o tratamento da doença
crônica. "Cuidamos do doente como um
todo e não por partes", afirma.

A médica comenta que é comum o
pensamento de que a homeopatia oferece
uma cura demorada, mas explica que isso
se deve, em grande parte dos casos, ao uso
anterior da alopatia. "O primeiro processo
utilizado pelo homeopata e promover a
desintoxicação das drogas alopatas. Depois
parte-se para o tratamento. "Este processo
por vezes é um pouco mais longo devido ã
inibição da resistência orgânica provocada
pelos remédios", fala joyce.

Alimentação — Sendo um meto-
Jo que se esteia no fortalecimento bio-
>néreético, a homeopatia funciona a nível
de estímulo celular. Quanto mais compo-
nentes químicos existirem no organismo,
mais lenta será a resposta da homeopatia.
Visando isso, Joyce aconselha aadoçaode
uma alimentação natural a base de trutas,
legumes,verduras e carne branca — Pr|[lc'"
pai mente o peixe. 

"O trango nao ebom
para o processo alérgico e o camarao —
apesar de rico em proteínas — é ate perigo-
so nestes casos", alerta.

Ela conta que o consumo de agrotóxi-
cos, hormônios e corantes provoca reações
que terminam por resultar em doenças:

— O thalium, componente químico
dos raticidas usados nas plantações, arma-

>•* ®§|l}

'v

Ir <1*^
*

'^vv* 
'

Joyce: "a
alimentação
natural e a
ginástica facilitam
e aceleram os
resultados da
homeopatia"
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zéns e supermercados, em seu estado natu-
ral, provoca a queda de cabelo. Para com-
bater sua atuação indicamos a aplicação de
doses dinamizadas do mesmo elemento.

Como prática de base, aliada boa
alimentação, Joyce aconselha também a
ginástica para ativar a circulação e estimu-
lar a resistência das células. "A atividade
física e a boa alimentação auxiliam o pro-
cesso homeopático", diz.

Segundo ela, atualmente as pessoas
estão mais conscientes e estão procurando
este método de cura devido aos bons resul-
tados já obtidos. Entre as doenças mais
facilmente curáveis pela homeopatia estão:
rinite alérgica, asma brônquica, distúrbios
neurovegetativos, hepatite e amigdalites de

Atendimento de:
ADOLESCENTES
ADULTOS
CASAIS A

Convênios:
CABERJ
CAARJ (OAB)
PATRONAL

Rua Cel. Gome# Machado, 130/702 Centro
hora marcada 717-1146 ^

\V <
iW . 1,a

Q7 c,r,a p- alme,da
^/ ginecologia — obstetrícia

colposcopia

I fCel. Moreira César. 229. sala 1517
IcaraF" — Niterói — RJ

Tel. (021) 710-944V

LABORATÓRIO OSVALDO CRUZ
Analises de água

Rua José Clemente, 94 t/1804
Tel: 717:6988

A NOTICIA RÁPIDA. inform

LEVE.G0ST0SA.
IMPORTANTE

E JB

JORNAL DO BRASIL

r\A

CliKiWi:
Chin?**
Adolescent®

• 
Adulto» —

íP;?(D
Centro Psicopedagógico

Dificuldade de aprendizagem
Escolinha de Arte
Fonoaudiologia
Psicomotricidade

n

Ria João de Souza. 421
Bodo - São Gonçato - RJ
CEP ÍV400 Te!: 712-8W6

"CIRURGIA 
PLÁSTICA — HidroLIPOASPIRAÇÃO — IMPLANTES —

GORDURA LOCALIZADA? 7 anos de resultados perfeitos com a HidroLi-

C?LVICE?°MICROTRANSPLANTE do seu cabelo é a solução. Para

I maqu1 âgdefmiti\'a^,hçfáX ^

Cl"'
$

25 CLÍNICA wEDCA. D« LUIZ P1MENTEL CPVRJ — 52-13705

CONTORNO rCORPC^RAL a 5g _ ,NGÁ Tei. 718-601B - 717-9180

DOCELAR
Casa de repouso para idosos
Assistência Médica e Enfermagem
Dia e Noite

Alameda São Boaventura
n° 499 — Tel.: 718-6653

Fonseca — Niterói

- in..  11 n imii a1

MAIOR SEGURANÇA PARA 0 SEU C0RAÇA0

Internações — Emergência 24 horas — Remoçoes —

Laboratório - Eletrocardiograma 
- Teste Ergometnco -

aneangiocoronariografia 
- Ecocardiografia

— Unidade de Tratamento Intensivo — Mon tonzaçao iHe

modinâmica - Estreptoquinase Rua Mano Vianna 446

Santa Rosa — Tels: 711-8333 / 711-7500.
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repetição e cólicas do recém-nado. Os
"remédios" para cada uma delas são dite-
rentes, sendo que são de origem vegetal,
mineral e até animal.

— Muita gente pensa que usamos só
plantas, mas os metais como o aurum
(ouro) são aplicados em vários casos, bem
como as secreções biológicas.

Ela exemplifica que o lacto-
caninum (leite de cadela), a apis meiiíica
(abelha mecerada) e a lachesis (veneno de
cobra surucucu-bico-de-jaca) entre outras
secreções são usados na homeopatia.' Em
seu estado natural, a lachesis provoca he-
morragia e em doses dinamizadas corta seu
efeito".
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Viaje Conosco

Saúde e lazer nas estâncias hidrominerais

Patrícia Paladino
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Unir um passeio agradável a uma
boa restaurada na saúde parece sen
uma estratégia de marketing. Aliado a
um preço razoável e a um ótimo
serviço turístico, dá para pensar que se
trata de alguma campanha de agência
de . viagens. Mas não. Tudo isso se
encontra há poucas horas do Rio^e
mais: reunidas num único estado. São
as estâncias hidrominerais de Minas,
que compreendem Caxambu, Cambu-

uira, Lambari, São Lourenço e Poços
e Caldas. Em cada uma o turista irá

encontrar atrativos diferentes, passeios
a descobrir, encantos a desvendar,
mas há um ponto comum entre todas:
a manutenção do físico e o descanso
mental, difícil de unir nos tempos de
hoje, mas não completamente impôs-
síve! se se tem um tempinho livre para
fugir da agitação da grande cidade.

As águas de Caxambu são famosas
desde os tempos do Império. Cercada
por montanhas, a cidade tem um clima
agradável durante o dia e fresquinho
ao entardecer. Excelente oportunidade
para curtir um chocolate quente em
frente a uma lareira, num dos hotéis e
chalés da região.

O maior parque de águas de Minas
encontra-se em São Lourenço. São ao
todo seis fontes de águas medicinais e
um lago de 90 mil metros quadrados
reunidos num único local. No lago,
além da prática de esportes, pode-se
passear de barco a remo ou pedalinho,'
alugáveis por um bom preço. _

Da mesma forma, Cambuquira dis-
põe de quatro fontes minerais, sendo

"tyi"'1  i

Localizada entre
as montanhas,
Poços de Caldas é
considerada a
mais bela das
estâncias
hidrominerais

possível o aluguel de embarcações no
Lago dos Escravos.

Lambari, antigamente conhecida
por Águas Virtuosas, faz jus ao nome
até hoje. São sete fontes radiativas com
propriedades medicinais comprovadas
na cura de diversos males — insônia,
inclusive. Lambari possui fechado, às
margens do lago Guanabara, um im-
ponente cassino, palco de grandes ro-
dadas de roleta nos tempos livres de
jogo no país.

Poços de Caldas seduz ao primeiro

olhar. Localizada em meio a monta-
nhas, a estância é a mais bela de todas.
São dez fontes de águas minerais em
meio à privilegiada natureza. O Par-
que das Antas é uma pequena prova da
beleza do lugar, com uma cachoeira
de 50 metros de queda livre. Um
passeio ao Cristo Redentor, localizado
a uma altura de 700 metros, de onde se
tem uma bela vista da cidade não pode
deixar de ser feito. A emoção maior
fica por conta do percurso, realizado
por um teleférico, de onde se vai
descortinando a paisagem.

Em todas as estâncias hidromine-
rais de Minas existem ótimos hotéis, a
maioria incluindo todas as refeições.
Vários hotéis quatro estrelas para quem
quer conforto e outros, mais barati-
nhos, mas que não deixam de ser
acolhedores e possuírem um irresistí-
vel charme.

Afinal, as estâncias de Minas Ce-
rais confirmam o dito: corpo são, men-
te sã, tão importante para se enfrentar
o agitado ritmo da vida aqui.

EXCURSÕES SEMANA SANTA

16

PARAÍSO DAS

ÁGUAS

SAÍDA: 31-03-88 — 20:00 hrs.
CHEGADA: 03-04-88 — 19:00 hrs.

VISITANDO: Águas da Prata — Po-
ços de Çaldas — Lindóia—Serra Ne-
g-ra — Monte Sião — Paraty

HOSPEDAGEM: Hotel Panorama
* * *

ônibus de luxo — serviço de bordo
— guia 1001 toda viagem — Pensão
Completa

PREÇO POR PESSOA:
À VISTA: CZ$ 15.000,00

òu
vários planos de financiamento

FOZ DO

IGUAÇU
SAÍDA: 31/03/88 — 07:00hs.

CHEGADA: 04/04/88 — 12:00hs.
VISITANDO: Cataratas — Puerto

Iguazú — Hidrelétrica Itaipú
Puerto Stroessner

HOSPEDAGEM: Hotel Continental
Inn

* * * *
ônibus luxo c/ar refrigerado — serviço
de bordo — Guia 1001 turismo toda
viagem — Guias locais — 3 Refeições

PREÇO POR PESSOA:

À VISTA: CZ$ 14.000,00
ou

vários planos de financiamento

CIDADES

HITÓRICAS
SAÍDA: 31/03/88 — 19:00hs

CHEGADA: 03/04/88— 20:00hs
VISITANDO: Cristiano Otoni — Con-
gonhas do Campo — Ouro Preto —

Barbacena — Tiradentes —
São João
Del Rey

HOSPEDAGEM: Hotel Fazenda
Cupim

* * * *
Regime de Pensão completa — Guia
1001 turismo em toda viagem Guias

Locais — ônibus de turismo —
Serviços de bordo

PREÇO POR PESSOA:
À VISTA: CZ$ 16.000,00

ou
vários planos de financiamento

TURISMO E VIAGENS LTDA.

714-1001

EXCURSÕES EXCLUSIVAS

PARA PESSOAS EXCLUSIVAS

RUA LOPES TROVÃO, 134 — LOJA 117

ICARAÍ — NITERÓI — RJ

mm



IMÓVEIS
COMPRA E

|000 VENDA

CENTRO

012
IDELFER — Centro
quitinete salão 16mJ
cozinha banh só 700
mil ac carro tel p/ pag-
to. 714-5397 DF 101.

I DESIGN — "B. Fátima'
(Centro) sl, 2 qts, bh,
cp/cz, a. s, dep. sinal
800 mil. 714-0404/ 714-
0505 BA 213 C. 15.324.

I DESIGN — "PROX. AT° PE-
ORO" (B. FÁTIMA) Excl. 3
qts, 2 bh. soe. Todo amplo,
1 lance da escada. Só

I 3.500. Açoita CEF. 714-0404
714-0505 BA 336 C. 15.324.

| DESIGN - (CENTRO)
SI, 2 qts, bh, cz, a.s,
dep, gr. Sinal 1.300.
714-0404 714-0505 BA
206 CRECI 15.324.
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DESIGN — "PRAIA DAS
FLECHAS" Sl 2 qts bh cz
a.s dep gr. condomínio. Só
2.800 714-0404/714-0505
BA 202 CRECI 15.324.

DESIGN — "INGÁ" Va-
randão, sl, 2 qts (ste), 2
bh, cp/cz, a.s, dep. gr.
Sinal 3.000. 714-0404
714-0505 BA 243 CRECI
15.324.

| DESIGN í POR ANDAR
(SOA VIAGEM) — 420m" de
ôrea const. sla, 3 qts {ste),
bh, lav, cp/cz. a.s. dep. 4
vgs. gr. 714 0404 714-0505
BA 318 C 15.324.

SE VOCÊ QUER AVALIAR
IMÓVEL — NSo avalie mal.
Avaliação é com a IMPE-
RIAL

TFIÂNGULO — Ing* salío
40 m\ t.corr. varanda 3 qts.
(âultel copa/coz. dep.
compl. gar (2) fte. p/mar -
14 milhões - inf. 710-
3293/711-4415 Tr. 307 CJ-
,1197.

A IMPERIAL FRENTE P/MAR— Varandâo. slâo. 4 sts. sui-
te. arm. banh. soe. cop/coz. 2
vagas, fino acaba. Rç. 8.000
tel. 714-6238 7U/0e97 IP
300 CJ 3264.

A IMPERIAL NAU./PRAIA
Slào. 3 qts, suitf/. cop/coz.
dep. comp. gar esc. Pç.
8000 tel 714-623B 714-0897
IP 318 CJ 3264.

A IMPERIAL 8EL LOCALIZA-
DO Sla. t. corrida. 3 qts.
suite. banh. soe. cop/coz
dep. comp. Sinal 3.200 saldo
CEF tel. 714-6238 714-0897
IP 302 CJ 3264.

CONSULPLAN — Sala 3
qtos dep. comp. gar.
sinal 5.300.000 710-
9514/ 714-5292 CP 3/
26 CRECI-4101.

ICARAI

A IMPERIAL PEREIRA NU-
NES — Varanda, alio t. cor-
rida, 4 qts. 2 autte, banh e
soe. cop/ coz, dep comp. 2
vagas tel. — 714-6238 —
714-0897 IP 407 CJ 3264.

I A IMPERIAL TODO MONTA-
DO — Sla, qto, banh soe.
cop/ coz. dep. comp. gar.
esc. Tel: 714-6238 — 714-
0897 IP 114 CJ 3264.

| A IMPERIAL VARANDA
Sla 2 qts, banh soe,

cop/ coz, dep. comp.
gar. esc. sin sinal 2.100
saldo CEF — Tel — 714-
6238 — 714-0897 IP 208
CJ 3264.

| CONSULPLAN — Ingá
sala 2 qtos dep. comp.
gar só 3.500.000 710-
9514 / 714-5292 CP
2/44 CRECI 4101.

| CONSULPLAN — Ingá
sala 2 qtos dep. comp.
3.000.000 710-9514/
714-5292 CP 2/37 CRE-
Cl 4101.

j CONSULPLAN — Praia
salão 4 qtos suite dep.
comp. gar. 710-9514
/714-5292 CP 4/11
C.4101.

A IMPERIAL T. MACEDO
Sla. 3 qts. suite, banh soe.
cop/coz, dep comp, gar esc.
Pç 5 £00 .mais 34 prest.
2 600 Tel. 714-6238 - 714-
0897 IP 317 CJ 3264

A IMPERIAL — NA PRAIA,
sla. 2 qts. banh scc. cop/ coz.
gar esc. deo comp. Pç 4 200
Tel 714-6238/ 714-0897 IP
255 CJ 3264.

A IMPERIAL CAMPO S. BEN-
TO — Slào, 3 qts, suíte,
banh soe, cop/ coz, dep,
comp, gar, sinal 3.200, sal-
do CEF Tel: 714-6238 —
714-0897 IP 312 CJ 3264.

A IMPERIAL — Sem igual,
slào. 3 qts. suite, banh soe.
cop/ coz. gar. esc. claro in-
dev. 1o qda ótimo. Pç 6 000.
Tel: 714-6238/ 714-0897 IP
3000 CJ 3264.

A IMPERIAL NO PREÇO —
Slão. 3 qts. suíte, banh soe.
cop/ coz. cep comp. gar esc
Pç 4 500 quitado Tel: 714-
6238 — 714-0897 IP 321 CJ
3264. 

A IMPERIAL VARANDA
Sla. 3 qts. suite, banh soe.
cop/ coz. dep comp. gar esc
sinal 3 000 Tel: 714-6238 —
714-0897 IP 323 CJ 3264.

A IMPERIAL VARANDÂO —
Slào. 3 qts. suite, banh soe.
cop' còz. dep comp. 2 vagas
Pç 12 000 Tel: 714-6238 —
714-0697 IP 418 CJ 3264.

CONSULPLAN — Frente
mar sala 3. qtos dep.
comp. gar- 4.800.000
710-9514 / 7-14-5292 CP
3/11 CRECI14101.

CONSULPLAN — Praia 2
qtos dep. comp. Só
4.200.000. 710-9514
/714-5292 CP 2/51
C.4101.

| CONSULPLAN — Salão
3 qtos suíte dep. comp.
gar novo. 710-9514/
714-5292 CP 3/13 CRE-
Cl 4101.

CONSULPLAN — Plratlnin-
ga sala 3 qtos c/ suíte gar 3
carros piscina só 5.000.000
710-9514/ 714-5992 CP 6/
46 CRECI 4101.

CONSULPLAN — Mem
de Sá salão 4 qtos dep.
comp. 2 gar 710-9514/
714-5292 CP 4/10 CRE-
Cl 4101.

CONSULPLAN — Praia sa-
lio 4 qtos c/ suite dep.
comp. 2 gar 13.000.000
710-9514/ 714-5292 CP 4/ 9
CRECI 4101.

| CONSULPLAN — Ingá
sala 2 qto dep. comp.
frente. 3.000.000. 710-
9514/714-5292 CP 2/54
C.4101.

DELFER — Boa Via
gem Apt° fte var sl 2q
suite pise sauna vista
total mar sin 3 mi-
Ihões transf financ
prest 12.000 inf. Tel.
714-5397 DF 201
CRECI J 3248.

| DESIGN — SUA OPÇÃO
(INGÁ) Vda, 1 p/and,
slã, 4 qts (ste), 2 bh,
lav, cp/cz, a.s, dep, gr
714-0404 714-0505 BA
406 CRECI 15.324.

| DESIGN - "INGÁ" — 1"
quadra da pr&ia, sl, 2
qts, bh, cz, a.s, dep,
gar. Só 3.000. 714-0404
714-0505 BA 245 CRECI
15.324.

[ DESIGN - "MUITO
BOM" (BOA VIAGEM)
— Sl, 2 qts, bh, cz
(10m'), dsp, a.s, gr. Só
3.900. 714-0404 714-
0505 BA 205 CRECI
15.324.

A IMPERIAL FINO ACABA-
MENTO — Fte p/o mar. sláo.
bar. 4 qts. banh soe. cop/coz.
dep. comp. gar. Pç. 15 000
tel. 714-6238 714-0897 IP
306 CJ 3264

A IMPERIAL HEROT1DES DE
OLIVEIRA — Varandas. 4
ais. 2 suites, banh soe. cop/
coz. dep com. 2 vagas. novo.
tel 714-6238 - 714-0897 IP
414 CJ 3264.

A IMPERIAL C/SUITE — Sla.
2 qts. suite banh soe cop'
coz. dep. comp. gar. esc. Pç
total 4.000 tel. 714-6238 714-
0897 IP 214 CJ 3264.

A IMPERIAL — Na praia, sla, 2
qts. banh soe. cop/ coz. gar
esc. dep comp. Pç 4.200.
Tel. 714-6238' 714-0897 IP
255 CJ 3264

A IMPERIAL BOM PREÇO
Sla , 2 qts . banh. soe . cop/
coz . dep comp., gar. esc.,
sinal 1 600. prest 8 900
Tels 714-6238.714-0897 IP
228 CJ 3264.

A IMPERIAL ÚNICO — Sla . 2
qts.. suite. banh. soe., cop/
coz.. dep. comp . gar. esc . 3
qda . Sinal 2.000 saldo, prest.
5 000. Tels: 714-6238/ 714-
0897. IP 222 CJ. 3264

CONSULPLAN —Praia 2
salões 4 qtos dep.
comp. gar. Só
10.000.000. CP 4/1 710-
9514 /714-5292 CRECI
4101.

| CONSULPLAN — Qto
sala dep. comp. gar si-
nal 1.800.000 710-
9514/714-5292 CP 1/01
CRECI 4101.

CONSULPLAN — Icarai qto.
sala. dep. comp.. gar. sinal

700 000 710-9514/714-
5292. Cp 1/16 CRECI 4101

j CONSULPLAN — Barato sala
qto dep. comp montado

3.200.000 710-9514/ 714-
5292 CP 2/ 501. CRECI 4101.

CONSULPLAN — Praia 2 sa-
lões 4 qtos d suíte dep
comp. 2 gar 18.000 000 710-
9514/ 714-5292 cp 4/8 CRECI
4101.

CONSULPLAN — Ia quadra 2
salões 4 qts dep. comp. 2
vagas lindo apt° 11 500.000
710-9514/ 714-5292 cp 4/ 05
CRECI 4101.

CONSULPLAN — Icarai
sala 3 qts dep. comp.
4 500.000. 710-9514/
714-5292 CP 3/28
C.4101.

CONSULPLAN — Icarai
sala 3 qtos dep. comp.
gar 4.500.000. 710-9514
714-5292 CP.3/04.

DESIGN — "COBERTU-
RA DUPLEX" (ICARAI)
SI. 3 qts (ste), 2 bh, cp/
cz. a.s. dep. 2 gr. terra-
ço c/ 66 ma 714-0404
714-0505 BA 308
C.15.324.

I DESIGN — Colossal (Icarai)
1 p/and. slá, 3 qts (ste), 2
bh, lav, cp/cz, a.s, dep, gr.BASE 8.600. 714-0404 714-
0505 BA 310 C. 15.324.

| DESIGN — EXCELENTE CO-
BERTURA (ICARAI) Praia.
SI*, 4 qts (ste), 2 bh, cp/cz.
lav, a.s, dep, 2 gr. + pte.
superior. 714-0404 714-
0505 BA 419 CRECI 15.324.

| DESIGN — OFERTÃO
DO MÊS (ICARAi) — Sl,
1 qt°, bh. cz. lance de
escada. Só 1.000 Quita-
do 714-0404 714-0505
BA 109 CRECI 15.324.

DESIGN — LUXO NA PRAIA
(ICARAI) — SIS. c/Mní 3
qts (sta) 2 bh, cp/ cz. lav. a.
s. dep. gr. 714-0404 / 714-
0505 BA 338 C. 15.324.

DESIGN - "ICARAÍ" —
Sl, 2 qts, bh, cp/cz, a.s.
qt° emp. 714-0404 714-
0505 BA 217 C.15.324.

DESIGN RUA NOBRE
(ICARAi) — Sl, 2 qts, 3
bh, terraço c/36m', va-
randa, 2 gr. Base 5.100
714-0404 714-0505 BA
501 CRECI 15.324.

DESIGN • RARIDADE
FTE. P/MAR (ICARAÍ)
— Sla. c/lOOm» +j sl, 4
qts (ste), 2 bh, cp/cz
kit, a.s, dep. gr. C/ar
cond. central BASE
17.000. 714-0404 714-
0505 BA 421 CRECI
15.324.

DESIGN - 1* QUADRA
(ICARAI) — Sl, 2 qts,
bh, cz, a.s. Só 2.200. Inf.
714-0404 714-0505 BA
203 CRECI 15.324.

DESIGN — "COBERTU-
RA" (ICARAÍ) Slã. + sl.
5 qts (ste), cp/ cz, a.s.
bh. soe. dep. 2 gr. 714-
0404 714-0505 BA 409
C.15.324.

DESIGN — Estupendo
(Icarai) slão, 3 qts, 2 bh,
cp/cz, a.s, dep, gr só
9.500. 714-0404 714-
0505 BA 322 C.15.324.

DESIGN — "R. Irineu I
Marinho" (Icarai) um ]espaçoso 3 qts, térreo.
Muito bonito, aceita
CEF. Só 3.200 714-0404
714-0505 BA 337|
C.15.324.

A IMPERIAL FRANCISCO
DUTRA — Slâo . 45m*. 4
qts . 3 suites, lavabo. cop/
coz.. dep. comp.. 2 vgs. Pç.
8 500 + saldo 5000 OTN,
CEF Tels 714-6238/ 714-
0897 IP 420 CJ 3264

A IMPERIAL BOM, BONITO,
BARATO—Slâo "L". 2 ats
banh, soe., cop/coz, dep-
comp . gar esc . pise., sau-

na. ótima rua. smal 2.100.
saldo CEF. Tels. 714-
6238/714-0897. IP 216
CJ 3264.

DESIGN — FAGUNDES
DE VARELLA (ICARAI)
— Vda, sl, 2 qts, bh,
cp/cz, a.s, dep, gr. Sinal
2 700. 714-0404 /714-
0505 BA 230 CCRECI
15.324.

DESIGN — "1" QUADRA'"
(ICARAi) Sl (2 amb). 3 qts
(ste), bh. soe. s, dep. gr
(alugada). So 5.350. 714-
0404 714-0505 BA 339 C.
15.324.

DESIGN — Fte. p/ mar
(J. Caetano) slá, 4 qts
(ste), 2 bh, lav, cp/ cz,
?. s, 2 dep, 2 gar. 714-
0404 714-0505 BA 416
C. 15.324.

DESIGN — "ICARAÍ" sl,
2 qts, bh, cp/ cz, a.s.,
dep. Sinal 2.600 714-
0404 714-0505 BA 226
C.15.324.

DESIGN - "NA MIGUEL
COUTO" (ICARAÍ) —
Venha ver o nivel deste
excelente 3 qts. Sinal
?.600. 714-0404 714-
0505 BA 342 C 15.324.

DESIGN - "MIGUEL DE
FRIAS" (ICARAÍ) — Sl,
2 qts. c/arm, bh, cz, a.s,
dep. Apenas 3.700.714-
0404 714-0503 BA 244
CRECI 15.324,

DESIGN - "PRAIA DE
ICARAÍ" — Sl, 3 qts, 2
bh, cp/cz, a.s, dep. gr.
BASE 7.000. 714-0404
714-0505 BA 334 CRECI
15.324.

DESIGN — "LOPES
TROVÃO" (ICARAÍ) —
Sl (2 amb), 3 qts (ste),
cp/ cz, dep. gr. Só
4.500. 714-0404 714-
0505 BA 327 CRECI
15.324.

DESIGN — 1* QUADRA
(ICARAÍ) — Sl, 1 qt, bh.
cz. Apenas 1.500. 714-
0404 714-0505 BA 111
CRECI 15.324.

DESIGN — M. BARROS
(ICARAÍ) Sl, 3 qts (ste),
2 bh cp/ cz, a.s, dep. gr
(alugada) Inf. 714-0404
714-0505 BA 341 CRECI
15.324.

DESIGN — Trav. At° Pe-
dro (Icarai) sl, 2 qts, bh,
cz, dep, gr. valor 4.800.
inf. 714-0404 714-0505
BA 218 C.15.324.

DESIGN — Impecável
(Icarai) slão, 3 qts (ste),
bh, lav, cp/cz, a.s, dep,
gr. 714-0404/ 714-0505
BA 306 C.15.324.

DESIGN — "TODO
MONTADO" (ICARAÍ)
— SI., 2 qts, bh., cp/cz.,
.a.s, dep, gr. 714-0404/
714-0505 BA 241 CRECI
15.324.

DESIGN — "UM DU-
PLEX COM — 7 qt°s."(ICARAÍ) —DESIGN —
'UM DUPLEX COM 7
QTS." (ICARAÍ) — Pa
ra uma família grande,
na 1" quadra, só 12.000.
714-0404/ 714-0505 BA
414. CRECI 15.324.

DESIGN - "PRAIA DE ICA-
RAl" — Sl, 2 qts, bh, cz. a.s.
dep. Só 3.500. 714-0404/
714-0505 BA 204 C.15.324.

| DESIGN — "SOL DA
MANHÃ" (Pr. S. CAE-
TANO) Sl, 4 qts (ste), 3
bh, cp/cz, a.s, dep, gar.
Só 8.000 inf. 714-0404
714-0505 BA 410 CRECI
15.324.

DESIGN — "PRÓX. CPO.
S. BENTO" (ICARAI)
Varanda, sl, 2 qts, bh,
a.s, dep, gr. Sinai 1.900
714-0404 714-0505 BA
251 CRECI 15.324.

DESIGN — 1* QUADRA
(ICARAÍ) sl, 4 qts (ste),
2 bh, lav, cp/cz, a.s, 2
dep, gr. 714-0404 714-
05Ò5 BA 418 CRECI
15.324.

DESIGN — COBERTURA
JARDIM ICARAÍ _ Sl4 3
qts. (ste), 2 bh.. lav.. cp/cz..
a.s., dep., gr., varandèo e
terraço c/100m'. 714-
0404/714-0505 BA 309 CRE-
Ci 15324.

DESIGN — "VISTA P/MAR
2" QUADRA" (ICARAl)
Um bom 3 qts. c/surte e gr.Só 6.300. 714-0404/714-0505 BA 325 CRECI 15.324.

DESIGN — "AMPLO E EX-
CELENTE PREÇO" (ICARAl)
— SL, 3 qts. («te). 2 bh.. cz..
B.S., dep. Apenas 3.700.
714-0404/714-0505 BA 307
CRECI 15.324.
DESIGN — "O MELHOR DA
PRAIA" (ICARAi) _ Varan.
dào, slá., 4 qts (ste), 3 bh..
lav., cp/cz.. a.*., 2 dep.. 2
vgs. gar. Valor 20.000. 714-
0404/714-0505 BA 405 CRE-
Cl 15.324.

DESIGN — EXCELENTE
OFERTA (ICARAl) Sli. 4 qt»
(ste), 2 bh. lav, cp/cz, a.s, 2
dep. gr. BASE 10.000 714-
0404 714-0505 BA 403 CRE-
Cl 15.324.

DESIGN — "MUITO AM- I
PLO" (ICARAl) Slã. 3 qts
(ste) c/arm. bh. cp/ cz. a.s
dep. Só 4.500. 714-
0404/714-0505 BA 328 CRE-
a 15324.

DESIGN — FAGUNDES DE
VARELLA-LADO NOBRE
(ICARAi) — Terreno c/537
m'. Só 1.200. 714-
0404/714-0505 BA 645 CRE-
Cl 15.324.

DESIGN — Próx. Cpo. S.
Bento (Icarai) Sl. 4 qts (ste),
2 bh, lav. cp/cz. «-!¦, dep,
gr. 714-0404 714-0505 BA
400 CRECI 15.324.

DESIGN — ÓTIMO PRE-
ÇO NA PRAIA (ICARAI)
sl, 3 qts, cz, bf, a. s,
dep, gr. Valor 4.500.
714-0404 714-0505 BA
311 C. 15.324.

DESIGN — 1* Quadra —
Indevassável (Icarai)
sla, 3 qts, bh, lav, cp/
cz, a. s, dep, gar. 714-
0404 714-0505 BA 330
C. 15.324.

| TWÀNGULO — Icarai - casal
sito 60 m'. sala estar 2 qts.
(2 suítes) varanda fvbo. co-|
pa/coz. dep. quintal 5-2001
In». 710-8293 / 711-4415 Tr.|
507- CJ-1197.

líRIÀNGULO — Icarai final I
de constr. var. 4 qts. (3 |suites) copa/coz. dep.
compl. gar. (2) 6.800 mil.
Inf: 710-8293 /711-4415 |TR.403 CJ-1197.

[triângulo — Icarai Frente I
p/mar varandèo salão 105 I
m1. t. corr. 3 qts. (surte) I
arms. 3 banhs. coz. lótchen I
2 deps. compl. gar. (2) 181
milhões inf. 710-8293 / 711-
4415 Tr. 303 CJ-1197-

| TRIÂNGULO — Icarai - apt°]
sala 3 qts. arms. (suite)
dep. compl. gar. 4500 milj
inf. Gev. Pxto. 411/101 -
710-8293/ 711-4415 Tr. 312|
CJ-1197.

i TRIÂNGULO — Icarai Praial
vista p/ mar saiéo 70m1 41
qts. arms. 2 banhs. copa/J
coz. dep. compl. gar. Inf:l
Gav. Pxto. 411/101. 710-1
8293 /711-4415 TR.400 CJ-|
1197.
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DESIGN — JUNTO AO CPO.
S. BENTO (ICARAl) — Sl, 3
qts (ste), 2 bh, cp/cz, a.s.
dep, gr. Sinal 3.000. 714-
0404/ 714-0505 BA 326
C.15.324.

DESIGN — "PRAIA DE ICA-
RAÍ" — Sl, 2 qts, bh, cz. a.s.
dep. Só 3.500. 714-0404/
714-0505 BA 204 C.15.324.

DESIGN — 1* QUADRA
(ICARAÍ) — SI, 2 qts,
bh, cz, a.s. Só 2.200. Inf.
714-0404 714-0505 BA
203 CRECI 15.324.

DESIGN — LOPES TBOVAO
(ICARAl) — Sl, 2 qts, bh,
cz., a.s, dep. Só 3.500. 714-
0404 714-0505 BA 200
C.15.324.

DESIGN — "PRÓX.
INST. ABEL" (ICARAI)
— Sl, 1 qto bh cz a.s
dep. BASE 3.700. 714-
0404 /714-0505 BA 117
CRECI 15.324.

| DESIGN — 1* QUADRA
(ICARAÍ) — 2 sis, 3 qts,
cz, bh, lav, a.s, dep, gr.
714-0404 Ã714-0505 BA
315 CRECI 15.324.

DESIGN — ESPAÇOSO,
: DE FRENTE (ICARAI) —
Sl (2 amb), 3 qts (ste),
bh, cp/cz, dep. Só
4.500. 714-0404 /714-
0505 BA 320 CRECI
15.324.

DESIGN — PARA SEU
DELEITE (ICARAI) — 1*
qda. slã, 4 qts (ste), 2
bh, cp/cz, a.s, dep, gr.
So 9.000. 714-0404/
714-0505 BA 423 CRECI
15.324.

DESIGN — "ICARAÍ" —
SI., 2 qts., bh., cz., a.s.
dep., gr. Só 3.000. 714-
0404/714-0505 BA 252
CRECI 15.324.

PASSO FINANC. CEF — Por
CZS 800 000.00 apto. 2 quar-
tos, tode arrumadinho. Con-
domínio Vivendas de Icarai.
718-5977.

TRIÂNGULO — Icarai 1a. lo-
cação apto sala 2 qts c/
dep. e garagem sinal 1.045.
Inf: Gav. Pxto, 411/
101./710-8293/ 711-4415.
TR. 204. CJ 1197.

TRIÂNGULO — Icarai apto
sala 2 qts. coz. banh. banh
empr. quitado. Só 2.650
mil. Inf. Gav. Pxto. 411/
101. 710-8293/ 711-4415.
TR. 203. CJ-1197.

TRIÂNGULO — Jardim de
Icarai apto sala 2 qts arm
dep compl gar quitado
3.200 mil. Inf. Gav. Pxto,
411/ 101. 710-8293/ 711-
4415. TR. 201. CJ-1197.

| TRIÂNGULO — Icarai Ia.
qdra, apto salSo. 2 qts.
arm, dep, gar. 3.775. Inf.
Gav. Pxto, 411/ 101. 710- |8293/ 711-4415. TR. 200 CJ
1197. 

| TRIÂNGULO — Icarai salío
t. corr. 3 qts (suite) copa/
coz. dep. compl. gar. ape-
nas 4.500 mil. Inf. Gav.
Pxto. 411/ 101. 710-8293/
711-4415. TR 301 CJ 1197.

TRIÂNGULO — Fonseca Ca-
sa de Saúde em funciona-
manto 50 leitos. Inf: 710-
8293 /711-4415 TR.500 CJ-
1197.

A IMPERIAL — Muto De~
construída, slão. 4 cts. s-ite.l
2 ba-h. ccd. coz. dep cor- c I
piscina. Pç 18 000. Tel: 714-1
623a 714-0897 IP 535 "
3264.

A IMPERIAL — MUITO 3EV|
CONSTRUÍDA, slão. 4 ats.l
suite. 2 banh. cop. coz. ceol
comp. piscina. Pç 18 000.1
Tel 714-623E 714-0637 IP|
535 CJ 3254.

A IMPERIAL ÓTIMA RUA -
Sla, 3 qts. suite. banh. soc.|
cop/ coz, dep. comp. gar.l
Pc. 8300 Tel — 714-6238 —
714-0897 IP 500 CJ 3264.

A IMPERIAL OT1MA RUA -
Varandèo, 2 slas. 3 qts, suí-|
te, banh soe, cop/ coz. depl
comp, gar, churrasq, canil.I
Pç 10.000 Tel 714-6238 -
714-0897 IP 543 CJ 3264.

A IMPERIAL COND. FECHA-I
DO — 2 slas, 4 qts, suíte,|
banh. soe. cop/ coz, dep.l
comp. gar esc. 20.000 OTNj
Tel. 714-6238 — 714-0897
IP 520 CJ 3264.

DESIGN — DE ESTILOl
(S.FCO) — Casa 2 pav. c/2]
sis, 3 qts (ste), 2 bh, lavJ
cp/cz. <4, dep, gr. p/2 car-l
ros, terraço cob, churras.J
BASE 10.000. 714-0404/1
714-0505 BA 542 C.15.324.|

DESIGN ESPAÇO E LUXC
(S. FCO) — 4 sis, 5 qts (steH
2 bh, lav. cp/cz. pise. grJ
BASE 15.000.714-0404 714
0505 BA 520 C.15324.

DESIGN - PONTO NO
BRE (S. FCO) — Excl.
res. c/sl, varanda, 5 .
(ste), 3 bh, cp/cz, dep
iavand, gr, pise. Só
12 500. 714-0404 714-
0505 BA 561 CRECI
15.324.

[ TRIÂNGULO — S. Fco. casa
3 qts. (surte) tvbo. copa-
/coz. dep. gar (varias) quin-
tal, piscina 8.500 mil inf.
710-8293/711-4415 Tr. 508 -
CJ-1197.

SANTA
ROSA

026
A IMPERIAL VITAL BRASIL

— Sla, 2 qts, banh. soe.
cop/ COZ. dep. comp. sinal
1.500 saldo CEF Tel. — 714-
6238 — 714-0697 IP 200 CJ
3264.

DESIGN — M. BARROS
(ICARAl) Sl, 2 qts. bh, cz.
a.s, gr. BOM PREÇO 3.900.
Inf 714-0404 714-0505 BA
208 CRECI 15.324.

TRIÂNGULO — Icarai M. Cè-
sar apt° sala 3 qts. (suite)
dep. compl. gar. (cond.)
quitado pç 4.200 mils. inf.
Gav. Prto 411/101 710-
8293/ 711-4415 TR. 302
CRECI 1197.

TRIÂNGULO — Qdr. Praia
salôo 4 qts. (suite) 3 banhs.
copa/coz. dep. compl. gar.
9 milhões. Inf: Gav. Pxto.
411/101. 710-8293 /711-
4415 TR.402 CJ-1197.

A IMPERIAL OTIMO — Sla.
qto, banh. soe. coz. gar.
esc. novinho, pise. sauna
sinal 1.100 Tel. 714-6238 —
714-0897 IP 112 CJ 3264

A IMPERIAL — Sla. 2 qts
banh soe. cop/coz. gar Si-
nal 1 300. Tel: 714-6238
/714-0S97 IP 244 CJ 3264.

CONSULPLAN — Qto
sala área gar. quitado
1.900.000,00. 710-9514
/714-5292 CP 1/13 CRE-
Cl 4101. 17



CONSULPLAN — Sala 2
qtos, área. Só
1.800.000. 710-9514
1114-5292 CP 2/33 CRE-
Cl 4101.

CONSULPLAN — Lugar cal-
mo sala 2 qtos dep. comp.
suíte sinal 1.700 000 710-
9514/ 714-5292 CP 21 31
CRECI 4101.

CONSULPLAN — S Rosa qto
sala suíte área só 2.600.000
710-9514/ 714-5292 cp/ 1/15.
CRECI 4101.

DESIGN — "SOL DA
MANHÃ" (STA. ROSA)
Sala "L", 2 qts(arm), bh
(blindex), cp/cz, a.s. Si-
nal 2.700. saldo 1.500.
714-0404 714-0505 BA
228 CRECI 15.324.

DESIGN — "Térreo"
(Sta. Rosa) sl, 2 qts,
c/arm, bh, cop/cz, a.s,
dep. só 2.000 714-0404/
714-0505 BA 207
C.15.324.

DESIGN — RARlSSIMA
OPORTUNIDADE (STA
ROSA) — Sl, 2 qts, bh,
cp/ cz, a.s, dep, gr. Só
3.000. 714-0404/ 714-
0505 BA 209 CRECI
15.324.

DESIGN — MARTINS
TORRES (STA. ROSA)
— Sl, 3 qts, bh, cz, a.s,
gr. Só 2.200. Inf: 714-
0404 /714-0505 BA 303
CRECI 15.324.

DESIGN — MAGNÍFICA
(STA. ROSA) — Res., 3
pav., c/2 sls., 4 qts.
(ste), 3 bh., cp/cz„ a.s.,
dep., gr. + terraço
c/bh. BASE 8.000 714-
0404/714-0505 BA 568.
CRECI 15.324.

DESIGN — PÉ PEQUENO
(STA. ROSA) Sl, 2 qts, bh,
tov, cz, a.s, gar. Sinal 1.700,
Inf. 714-0404/714-05U5 BA
240 CRECI 15.324.
DESIGN — "ALTO GA-

BARITO" (STA. ROSA)
o seu qt°. e sala, pise,
sauna, s. festa. Só
2.600. 714-0404 714-
0505 BA 107 C. 15.324.

DESIGN — "SANTA RO
SA" — SI., 1 qt° (ste),
bh., cz., a.s, gr. sinal
1.000. 714-0404/714-
0505 BA 115 CRECI
15.324.

DESIGN — "SINAL DE]
1.300" (STA. ROSA) Sl
2 qts, bh, a.s. bh. emp
pise. sauna. 714-0404
714-0505 BA 237
C.15.324.

DESIGN — AQUÇLA RE-
SIDÈNCIA (STA. ROSA)
— Sl, 3 qts, bh, cp/ cz,
lavand, dep, gr. 714-
0404/ 714-0505 BA 505
CRECI 15.324.

TRIÂNGULO — Vital Brasilapto sala 2 qts, c/ depcompl. sinal 1.300 mil
prest. 2.972. Inf. Gav. Pxto.411/ 101. 710-8293/ 7114415 TR 205 CJ 1197.

DESIGN "1* LOCACAO"
(STA.ROSA) — Sl, 2 qts
(ste) 2, bh, cz, a.s. dep.
gr. Sinal 1.553 714-0404
714-0505 BA 22 CRECI
15.324.

DESIGN MARTINS TOR-
RES — Sl, 2 qts, bh,
cp/cz, a.s. bh. empr. gr.
Sinal 1.200 + Saldo
714-0404 714-0505 BA
219 C.15.324.

DESIGN "NORONHA
TORREZÃO" (STA RO-
SA) — Varanda, sl. 2
qts. (ste), 2 bh, çp/cz.
a.s. dep. gr. Sinal 3.000
714-0404 714-0505 BA
254 CRECI 15.324.

DESIGN - "COBERTU-
RA" (STA. ROSA) —Sl,
2 qts. c/arm, 2 bh,
cp/cz, a.s., dep, gr, ter-
raço, salão c/ 48m'
c/bar, churras. Sinal
4.500. 714-0404 714-
0505 BA 233 CRECI
15.324.

DESIGN — "VITAL BRA-
SIL" — Sl, 2 qts, bh, cz,
a.s, dep. Sinal 1.500.
Inf. 714-0404 714-0505
BA 239 CRECI 15.324.

DESIGN — R NOBRE
(STA. ROSA) Sl, 4 qts
(ste), 3 bh, cp/ cz, a.s,
dep. gr. 714-0404 714-
0505 BA 402 CRECI
15.324.

DESIGN —Sta Rosa sl,3
qts (ste), 2 bh, cz, a.s,
dep, gr. sinal 3.100 714-
0404 714-0505 BA 314
C.15.324.

TRIÂNGULO V. BRASIL— 1*locação sala 2 qts. (surte),dep. compl. 2 vgs gar. Sinal1.416 milh. transf. Saldo.
Inf: 710-8293 /711-4415
TR.208 CJ-1197.

FONSECA

017
CONSULPLAN — Fonseca
casa sala .3 qtos d coz
2.950 000 aceita CEF 710-9514/ 714-5292 cp 6/ 48CRECI 4101.

CONSULPLAN — Fonse-
ca sala 3 qtos dep.
comp. gar 3.000.000
710-9514/714-5292 CP
3/14 CRECI 4101.

CONSULPAN — Fonseca sa-
Ia 2 qtos. dep. comp. gar.sinal 1.700.000 710-9514/
714-5292 CP 2/41. CRECI
4101.
DESIGN — VISTA DES-

LUMBRANTE (FONSE-
CA) Sl, 2 qts, bh, cz, a.s,
dep, gr. (pise). Sinal
800 mil 714-0404 714-
0505 BA 261 CRECI
15.324.

DESIGN — 1* LOCAÇÃO
(FONSECA) Sl, 2 qts, bh, cz,
a.s, gr. Sinal 50U mil 714-
0404/714-0505 BA 216 CRE-
Cl 15.324.

DESIGN — "ALAMEDA"
(FONSECA) — SI., 2
qts., (1 c/arm), bh.,
cp/cz., a.s., dep., gr. si-
nal 1.800. 714-
0404/714-0505 BA 224
CRECI 15.324.

DESIGN — ÓTIMA
OFERTA (FONSECA) —
Sl, 2 qts, bh, cz, a.s. gr.
Sinal só 600 mil (and.
alto) 714-0404 714-0505
BA 223 CRECI 15.324.

TRIÂNGULO — Fonseca ap-
to sala 2 qts c/ dep e gara-
gem sinal 2.150 mil prest.5.700. Inf. Gav. Pxto, 411/
101. ¦ 710-8293/ 711-4415
TR. 202 CJ 1197.

TRIÂNGULO — Fonseca ca-
sa sala 3 qts. (suite) coz.
banh. dep. compl. 4.100 mil
inf. Gav. Pxto 411/101 -
710-8293/711-4415 Tr. 503 -
CJ-1197.

PENDOTEBA
1TAIPÜ

PIRATININGA
018

A IMPERIAL AVALJA SEUIMÓVEL — Sem qualquerdespesa. A IMPERIAL Ven
de Compra, Avalia c/ pra-dsêo.

A IMPERIAL APROVEITE O
SFH, PIRATININGA — 3 lo-
tes juntos, murados 1.080 m*
poço. plano. Preço 1.800
Tel: 714-6238 /714-0897 IP
708 CJ 3264.

A IMPERIAL TEM 2 ÁREAS— Em Itaipu. 1 d 7.800 m*.
outra d 5.800 m* Pç 2.300cada. Te!: 714-6238 /714-
0897 IP 709/713 CJ 3264.

A IMPERIAL PROJETO
APROVADO PIRATININGA— 3 lotes, juntas 1080 m».murados e com poço Pç1.800 Tel: 714-6238 — 714-
0897 IP 798 CJ 3264.

A IMPERIAL MARAV1STA —
Varandão. slào. 3 qts. suíte,
banh spc. cop/ coz. dep
comp. gar. piscina, churrasq.
çuintal Pç total 3.700 Tel:
714-6238 714-0897 IP 560CJ 3264.

A IMPERIAL BOM LOCAL —
Salão 3 qts. suite, banh soe.
cop/coz. dep. comp. gradea-da. churrasq. quintal Pç.
4.150 tel. 714-6238 714-0897
IP 529 CJ 3264.

A IMPERIAL NOVINHA —
Slão.. 4 qtos.. suíte. banh.
soe., cop/coz.. dep. comp.,bastante quintal, sinal 1.200.
saldo 5000 OTN. Tels: 714-
6238/ 714-0897. IP 554
CJ.3264.

A IMPERIAL — PIRATININ-
GA. todo plano 360m2 pç 360
mil. Tel: 714-6238/714-0897IP 710 CJ 3264.

A IMPERIAL — COND. FE-
CHADO. slão, varandas. 3
qts. suíte. arms. banh soe.
cop coz. dep comp, sauna.
Pç 11.000. Tel: 714-6238/
714-0897 IP 524 CJ 3264.

A IMPERIAL UBA — PENDO-
TI BA. terreno 715mJ. lindo
vista. água. luz PÇ 850 mil
Tel 714-6238 /. — 714-0897
IP 703 CJ 3264.

A IMPERIAL — Piratininga.
todo plano 36001* pç 360 mil.
Tel: 714-6238/ 714-0897 IP
710 CJ 3264.

A IMPERIAL — Cond. fecha-
do. slão. varandas. 3 qts, suí-
te, arms, banh soe, cop coz.
dep comp, sauna. Pç 11.000.
Tel: 714-6238/ 714-0897 IP
524 CJ 3264.

A IMPERIAL — Sem igual,
slão. 3 qts. suite, banh soe.
cop/ coz. gar. esc. claro in-
dev. 1o qda ótimo. Pç 6.000.
Tel: 714-6238/ 714-0897 IP
3000 CJ 3264.

ALA IMÚVEIS — Condomínio
resid.. 2 slas.. 4 qts.. suíte,
dep. compl.. piscina, só 8
milh.. ac. proposta PBX: 709-
1538. CJ.2581.

ALA IMÓVEIS — Verão é na
praia temos lotes em cam-
boinhas próx. praia pronto
p/construir PBX: 709-1538.
C.2581.

ALA IMÓVEIS — Itaipu e Pira-
tininga. diversas resid. Ia lo-
cação, açeitamos financia-
mento PBX: 709-1538.
C.2581.

ALA IMÓVEIS — Administra-
mos o seu imóvel com expe-
riência no mercado venha
conversar conosco PBX 709-
1538.

ALA IMÓVEL — Itaipu terre-
no comercial frente asfalto
1.200mJ pronto p/construir li-
gue PBX 709-1538 CJ 2581.

ALA IMÓVEIS — Camboi-
nhas resid. slão 3 qts suite
sacada dep. gar. jardim só 8
milh a/prop. PBX 709-1538
CJ 2581.

ALA IMÓVEIS — Itaipu resid
1a locação 3 qts. suite dep.
gar. jardim sinal mais SFH
PBX 709-1538 CJ 2581.

ALA IMÓVEIS — Itaipu resi-
dencia sla 2 qts 1a locação só
2700 mil ac/financiamentoPBX 709-1538 CJ 2581.

ALA IMÓVEIS — Inacredita-vel Camboinhas resd. slão 3
qts. suít. piscina dep. comp.
Só 5 milhões Ligue 709-
1538.

CAMBOINHAS — Mansão
próx praia 4 qts suíte e deps.
compl. sauna bar pise. casa
de cinema. Tr. MORORÓ
IMÓVEIS Tel. 709-0419 CRE-
Cl 6232.

ALA IMÓVEIS — Condomínio
Uba excel. lote plano pronto
p/ construir 530m* toda infra-
estrutura PBX 709-1638.

ALA IMÓVEIS — Condomínio
Uba II excel. lote aclive460m' Só 500mil Ligue Já
PBX 709-1538 CJ 2581.

ALA IMÓVEIS — Piratininga
excel. lote 390m* pronto p/construir Só 560 mil Ligue
PBX 709-1538 CJ 2581.

ALA IMÓVEIS — Piratininga
excel. resid. 1a loc. slão em
blindex 3qts suíte Aceito fi-
nane. PBX 709-1538 CJ
2581.

ALA IMÓVEIS PIRATININGA— Prox B Vento exc res slão
3 qts deps comp sinal + SFH
Est Propos Tel. 709-1538.

ALA IMÓVEL — Avaliamos o
seu imóvel com segurança e
liquidez faça-nos uma visita
PBX 709-1538 CJ 2581.

ALA IMÓVEIS —Condomínio
Ubá III Excelente lote Plano
830m Pronto p/construir li-
gue PBX 709-1538 CJ 2582.

ALA IMÓVEIS — Condomínio
Vale Itaipu mansão, slão. 4
qts.. suíte, closet. piscina,sauna ac/prop. PBX: 709-
1538. CJ.2581.

ALA IMÓVEIS — Itaipu —
Passo ponto bar restaurante
aluguel 12 mil Todo montado
contrato novo PBX 701-1538
CJ 2582.

ALA IMÓVEIS — Piratininga.
1a loc.. res.. 2 pav.. prox. B.
papão. só 4600 mil. slão . 3
qts.. dep. compl. Ligue 709-
1538.

APART HOTEL — Itaipu. Mo-
biliado sol da manhã, piscina,sauna. Sinal + SFH. Temos
uma cobertura duplex. Uque
já - GARDEN - 7091639 CRE-Cl J.2435.

AVALIAÇÃO - CERQUEIRA
IMÓVEIS — Avalia c/crtté-
rio e realidade de mercadoseu lote em Piratininga,ttaipú, Camboinhas e Con
domínio 709-1715 C.4254.

CAMBOINHAS — Nas terra-
ças. 2 lotes juntos, vista des-
lumbrante p/mar. Ligue Hoje— GARDEN 709-1639 CRECI
J-2435.

CAMBOINHAS — Magnífico
terr. à 70 mts praia só 2
milhões. Viu comprou! T.
MORORÔ IMÓVEIS Tel
709-0419 CRECI 6232.

CAMBOINHAS — Exc. res 3
qts. suíte e demais deps.local nobrfj apenas 5.500 mil.
Tr. MORORÔ IMÓVEIS Tel:
709-0419( CRECI 6232.
CAMBOINHAS —
Lote 600 m2, a 200 m
da praia, ótimo p/ in-
vest. ou construção.
CZ$ 1.800 mil. NATI-
VA 709-0129. Ligue
já. CRECI 17.506.
COND. GREEN PARK — Di-
versos lotes, inclusive pia-nos. a partir 1.200 mil em 3 x.
GARDEN 709-1639 CRECI J-
2435.

CAMBOINHAS — Junto a IDELFER — Condomi-
S,,ss te'ireno nio Village Pendotiba
c-voom' to-do gramado. u- rnaanifica res est col
gue Hoje - GARDEN 709- arm
1639 creci j. 2435. salao 4q suite arm

cerqueira imOveis — embt box blindex +
Funclona ds 2* a s4bado. aneXO 3ptO 2 q. Acei-das 8 is 18 horas. Avalia- -/ 71/.
cao gratis. Tel: 709-1715 tO imOV p/pagtO. /14-
creci 4254.  5397 DF 803.

cerqueira imOveis
Avalia seu lote no Vale da DELFER — Pendot

u" terr 525 m2 piano rua
e outros. Da 2* a sAbado, gsfalt prOX eStrada.das 8 is 18hs. Tel: 709- . , _-urQ \/ar n/1715 creci 4254. Local nobre. ver p/

cond. uba itaipu — Lote crer. 714-5397 DF
Piano, d 525m'. More d se- 1042 CRECI J-3248.
guranga. Bom prego. Ligue
SSEN70H539CRE" DELFER - Itacoatia-

coimd. uba pendotiba — ra res est col q. praia
2 Lotes juntos, pianos linda salaO 4q SU ite bOXvista, somente 820 mil cada , i- conna
garden 709-1639 creci j-blindex pise sauna.
2435. Ac. imov p/ pgto. 714-

COND UBA ITAIPU 5497 DF 800 CRECI
— Slao (3 amb), si TV, J-3248.
3 qts, suite, closet, DELpER _ Condomi-armn„ 

^TrnrJ^n ni° Valle terl"'
f fMATIVA 7nqj^19Q~ 1-520 m* Plan0 eXC
O-NATIVA 709-0129 |ocg| pre?0H 0casia0

ja" CRECI 714-5397 DF 1011.I /bUb.
 DELFER — Cond Ja r-COND.UBAT. NOVA-Oti- A mArira tprrmoiote. aciivesuave c/imda dim America terr

vista. 980 m> em at6 3 x. 720m2 fte p/duas ruasGARDEN 709-1639 CRECI J. ^
cond. vale de itaipu — ocasiao Inf. TeL 714-
Diversos lotes. boa topogra- 5397 DF 1037 CRECIfia d vista em at6 4 vezes i qn/pGARDEN 709-1639 CRECI J- J OZHO.
2435. —

COND. "UBA II" — 2 Lotes 9°,
pianos, juntos, prox. portana. B3t3ln3 t6rT prOX tOQO
1122m'. bom prego. Ligue \b rnrnArrjn pvr local-GARDEN 709-1639 CRECI COmerCIO tJXU lUOdi
j. 2435. rua asfaltada inf. 1 el.

cond. -ubA iv" — itaipu 714-5397 DF 1041
Lote piano bem localizado CRECI J 3248.420m1. somente 1.100 mil. __
creci jG2435DEN 709'1639 DELFER - Itaipu

 cond. Ub3 terra nova
DELFER — Lgo da terr 560m2 planinho
Batalha pr6x todo co- aceito car tel p/pagt°
m6rcio linda res var 2 te| 714-5397 DF
si 3 q suite gar 3 car -|051.
terrago. 714-5397 DF
706. DELFER — Camboi-

 nhas exc res est col 1a
DELFER — Cambo- loc 5 q 2 sts gar 2 car
nhias terr 700 m2 pla- piscina sauna lavan-
no pr6x praia exc local deria Inf. Tel. 714-
aceito car tel p/ pagto. 5397 DF 805 CRECI J
Inf. 714-5397 DF 3248.
1028 CRECI J 3248. 

 DELFER — Pendot
DELFER — Pendotiba Av. Independent
areas 2000 a 51000 terr 890m2 piano c/po-
m2 bom p/ Condomf- go arteziano prego
nio Colegio etc. Exc ocasiao Inf. Tel. 714-
locais. Inf. tel: 714- 5397 DF 1003 CRECI
5397 CRECI J3248. J 3248.

A TRANSA DA CASA
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IDELFER — Cond Ubá
V terr 623m2 próx por-
taria viu comprou pre-
no ocasião 714-5397
DF 1023 CRECI J
3248.

IDELFER — Pendot
Ma Paula res est col
var sl 2 q grades jan
box al despensa siri.
900 mil rest. CEF

| prest 5.900.714-5397
DF 607.

IDELFER — M8 Paula
Cond Fechado linda
res est col 2 q gar 2
car rua urbanizada
1.750 sinal + prezt
7200.Inf. tel: 714
5397 DF 604 CRECI J
3248.

DESIGN — "TERRENO BEM
LOCALIZADO" (1TAIPÚ)
Plano, arborizado, excaton-
ta rua. C/ 380 m*. S<S 450
mil 714-0404 714-0505 BA
625 C. 15.324.

DESIGN — COND. CONFCR-
TO E SEGURANÇA IITA1-
PU) Sl*. 3 qt» («tal. 2 bh.
cp/cz. dep, Br* Sinal 1.660.
714-0404 714-0505 BA 507
C. 15.324

UAI PU — Lota 400 mta.
praia 385 m* aó 400 mil. Tr:
CERQUEIRA IMÓVEIS 70»-
1715 CRECI 4254.

ÍTAIPU — Lota plano c/
450m* próx. do asfalto. 350
mil. Tr: CERQUEIRA IMÔ-
VEIS 703-1715 C42S4.

ITA1PU — Exc. res. salão. 3
ats suite, dep comp. varan-
oa. garagem. Bom local. Sl-
NAL - SFH — Ligue Hoie —
GAROEN — 709-1639 CRECI
J-2435.

IDELFER — Piratinin-
ga terreno qda da
praia rua 14 todo mu-
rado negócio ocasião.
Inf. tel: 714-5397 DF
1027 CRECI J 3248.

JTAIPU — Grande oportunida-
de toteam. Maravrsta exc lo-
te. sô 230 mil. Tr. MORORÔ
IMÓVEIS. Tel: 709-0419.
CRECI 6232.

ÍTAIPU — Maravilhosa área
frente Av. Central 1 BOOm*.
apenas 3 milhões estudo
prop. Tr. MORORÔ IMÔ-
VEIS Te!. 709-0419 CRECI
6232.

| (Rémulo

IMÓVEIS

| DESIGN — "ESTILO CO-
LONIAL" (PIRATININ-
GA) Sl. 3 qts (ste), 2 bh.
cp/ cz. a.s. gr. Sinal
2.400 714-0404/ 714-
0505 BA 551 C.15.324.

ITAiPU — COND. VILA FLO-
RESTA exc. lote apenas 450
mil toda infra estrutura T.
MOROR0 IMÓVEIS Tel.
709-0419 CRECI 6232

| DESIGN — "COBERTO-
RA EM CAMBOiNHAS"(ITAIPU) APART HO-
TEL — 2 qts., c/linda
vista. Só 7.000. 714-
0404/714-0505 BA 212
CRECI 15.324.

IDESIGN — "A CASA
DOS SEUS SONHOS"
(PENDOTIBA) Indescn-
tivel, venha ver. Só
6 150. 714-0404 714-
0505 BA 552 C. 15.324.

|DESIGN COND. GROTAO
irrAIPÚ) — Em final d» »c«-
bam. 2 »l». 4 qt» |»t«), 3 bh.
cp/cz., a.*, dap. 714-0404
714-0505 BA 549 C.15.324.

IDESIGN — PRÔX. BI
CHO PAPÀO (PIRATI
NINGA) SIS. 3 qts (ste)
2 bh, cp/ci. a.s, dep
BASE 3.800. 714-0404
714-0505 BA 529 CRECI
15.324.

ITAIPU — Cond. Utó-Terra
nova Exc. terreno 560m2 pia-no Apenas 1.5GO mH. Estudo
Prop. Tr. Mororó Imóveis Tel.
709-0419 CRECI 6232

(TAIPU — B. Sto. AntCmo.
ótimo lote Rua B. apenas 450
mil. Tr. MORORO IMÓVEIS
Tel. 709-0419 CRECI 6232.

fTAIPU — Lote frente asfatto
60Crn' só 1 milhão pró* Te-
lerj. T. MORORÓ IMÓVEIS
Tel: 709-0419 CRECI 6232

ITAIPU — Ótima res 2 ats..
suite, e demais deps . sô 2
milhões. Tr. MORORÔ IMÔ-
VEIS. Tel. 709-0419 CRECI
6232.

ITAIPU — Exc. área no vale
Feliz 2400m2 só 800 mil. Tr.
MORORÔ IMÓVEIS Tel:
7Q9-0419 CRECI 6132

ITAIPU — Exc. área 1,50Cm*
prôx. asfalto, só 5C0 mil. Tr.
MORORO IMÓVEIS Tel:
709-0419 CRECI 6232^

ITAIPU — Maravlsta ótima
rua casa c/2 qts. ast. colo-
nial falta acabamanto Tr.
CERQUEIRA IMÓVEIS 709
1715 CRECI 4254.

ITAIPU — Lota pró*, asfalto
540m' 280 mil Tr. CER-
QUEIRA IMÓVEIS 709-1715
CRECI 4254. 

I DESIGN — TERRENO A BEI-
RA MAR (ITACOATIARA!
Ótima localização, e/450m'
de esquina. BASE 8.000.
714-0404 714-0505 BA 623
CRECI 15.324.

rTAIPÚ — Maraviata caia
falta acabamento 4 qts. 2
suítes 2 milhões. Tr. CER-
QUEIRA IMÓVEIS 709-1715
CRECI 4254

| DESIGN — COND. VIVENDA
DO VALE (PENDOTIBAI Ca-
sa c/al, 2 qt». bh, cz. a.a. bh.
emp, gr. 3 carros. Sinal
1 700. 714-0404 714 0505
BA 517 CRECI 15.324.

LOOK-CON DOMÍNIO — Ôtl-
ma res., no melhor cond.
de ttaipu, com 2 sls, 3 qts,
suita, 2 banh. toe., lav.. co-
pa., dep. emp., var., gar.,
aauna, inst. p/agua quanta
Preço: 15.000 Otna. Eat. da
Itaipu. 1945 Li 106 - Tela:
709-1653 709-0258. U: 570

IDESIGN — MORE BEM
(PENDOTIBA) _ U[Kla r
c/slft., 2 qt»., (ate). 2 bh ,
cp/cz., a.s . dep. gr. varan-
dn. Só 1.300 da amai 714-
0404/714-0505 BA 514 CRE-
Cl 15.324.

I DESIGN — COND. VILAGE
PENDOTIBA — 2 «I». 2 nl-
veia. 4 qt» late), 3 bh. cp/cz.
a.s. dep, gr, varandas. Ape-
naa 7.500. 714-0404 714-
0505 BA 553 CRECI 15.324.

DESIGN — COND. GROTAO
(ITAIPU) Terreno

I c/1.320m*. Sô 600. cruzadl-
nho» 714-0404 714-0505 BA
600 CRECI 15.324.

| DESIGN — Uba Terra
nova (Itaipu) casa c/ sl,
3 qts (ste), 2 bh, cp/ cz.
a. s, dep, gr. Sinal
1.850. 714-0404 714-
0505 BA 506 C. 15.324

| DESIGN — Cond. Vale
Itaipú — sl, 3 qts (ste),
2 bh, cp/ cz, a. s, dep,
gr. BASE 12.000 714-
0404 714-0505 BA 516
C. 15.324.

LOOK-CONDOMlNIO — Ma-
ravilha d» caaa. com salão,
04 qts, sutta. banh. soe.,
lav., coz., dep. compl., var.,
gar., com 800 mts de ter.
Preço: 10.800 OTN*«, tendo
poup. de 6.000 OTN s a
reat. p/ SFH Eat. de Itaipu,
1945 Lj 106. Tala: 709-1653/
709-0258. U: 5E5.

I APARTAMENTO 4Q,
FRENTE PARA PRAIA DE
ICARAi. ELEVADOR PA-
NOflAMICO. salào 4 amb.
Varanda 2 suites, close. sa-

I ia de jantar 2 dependên-
I cias. 2 garagem. CZS 9600

+ (24 de 410).
I GRANDE TERRENO EM

S. FRANÓSCO 5800m*.
I local agradável e tranqüilo

MUITO VERDE 3200 OTN
RESIDÊNCIA PRAIA DE
JURUJUBA FRENTE PA-
RA O MAR, LOCAL
AGRADÁVEL 3q (stl sala 4
amb. sl de jogos piscina,
sauna. gar. 3000m2 CZS
11.000.
RESIDÊNCIA EM S.
FRANCISCO 3q (st) sala 2
amb. cooa-coz. varanda
gar. terraço envtdraçado.
grande área coberta. RUA
NOBRE CZS 8000.
RESIDÊNCIA EM S.
FRANCISCO. GRANDE"
TERRENO, sl. 2 quartos,
arm. embutidos dep. churr,
grar.de gramado CZS 8500.

TERRENO EM ITAIPU.
Próximo início Estrada En-
genho do Mato (Asfalto 50.
metros) Lcteamento VE-,
PLAN as 500.
RESIDÊNCIA EM S.
FRANCISCO 3q Ist) sl co-
pa-coz. dep. g. RUA NO-
BRE CZS 5.000. ,
RESIDÊNCIA NOVA (0
KM) em PENDOTIBA F:noi
Acabamento. Material de
Primeira 3q Ist) sl. 3 amb.
Dependências, varanda 2
garagem. Preço CZS 5500 |
NEGOCIO URGENTE >
Ares Comercial no Centro-
de Maricá. 20000^. Frente'
para o asfalto. CZS 350
(SÔ)

GRANDE RESIDENCJA S
FRANCISCO 3 q (2 st). 2 sl
de jantar. 3 ban. dep. 3 gar.var. piscina (pequena casa
em anexo 1 q. sl. coz. ban).
Terreno de 2000 m2. Preço
12.000.

I
TERRENO EM PIRATI-1
NINGA. Bem situado ôti-,'mo preço CZS 350. Pró»--
mo B. Vento. '
RESIDÊNCIA S. FRAN-
CISCO 3q. arm. embuta
dos. sl. ccz. ban. garagem,
dependência Preço 38CÜ
(Aceito Financiamento
CEF).

TERRENO EM PENDOT]-
BA CONDOMÍNIO MO-
NAM. com toda infraestru-
tura. Próxima condução
CZS 400.

TERRENO EM ITAiPÚ
405m2. próximo ao Rincão.
Junto ao asfaíto. Pro,ato'

1 pronto para construção
[ CZS 600 Vsta pJMar.
I APARTAMENTOS EM

GUARAPARI EXCELEN-
TES APARTAMENTOS de
2 e 3 quartos com garagemno centro de GUARAPARI.'

, Próximos (AREIA PRETA.
| CASTANHEIRA. NAMO-

, RADOSI Totalmente Finan-i
ceados em 30 meses

RESIDÊNCIA EM CON-
DOMÍNIO S. FRANCISCO4 q (st). 2 sl. varanda, escri-
tóno. 2 gar. piscina, chur-
rasqueira. sauna Local
beal. CZS 12 000
RESIDÊNCIA S. FRAN-
CISCO. RUA TUPINI-
QUINS. PRÓXIMO A
PRAIA 3 q (st), banheiros
em mármore, si 3 amb.
varandas. 3 garagens, pis-d na. lavanderias, sauna.
churrasqueira etc. CZS
12.500.
APARTAMENTO INGÁ.
PROXIMO FACULDADE
MEDICINA 1 0. sl, coz.
ban. dep. Edtficio novo c/'e-
levador. CZS 1600.

LOCAÇÃO
ALUGO APARTAMENTO
COLUBANDÊ 2 q. sala.
coz. área. Próximo condo-
çáo (Rua Mário Ruch). CZS
10 000.
RESIDÊNCIA EM SANTA
ROSA 3q. sl. 2 amb coz.
ban. dependência, gar CZS
3800

GRANDE RESIDÊNCIA
EM LOCAL NOBRE DE S.
FRANCISCO (NOVA) 5 q
(st). 2 salas, cozinha espa-
çosa. escritório. var. gara-
gem para vános carros. 2
dep. Terreno de 690 m .
CZS 9600.

RESIDÊNCIA S. FRAN-
CISCO 4 q 12 st). 2 sa!3s.
arm. embutidos, copa-ccz.
var. aoega. gar. escritóro.
terreno de 600 m. Local
ideal. CZS 8000

TERRENO EM SÃO
FRANCISCO na Av. Rui
Barbosa icomerciai ou resi
dênc-a). CZS 3500.
PONTO COMERCIAL EM
S. FRANCISCO Passo
ponto comercial na Av. Rui
Barbosa. Aluguel CZS
6 000.
NOTA: Havendo interesse
de COMPRA. VENDA.
PERMUTA. lOCAÇAO.
procure o CORRETOR Ru-
MULO em seu escritirlo
nos horários de 2* a 6a. de
8:30 às 19.30 ou sáb. de
10 âs 17h ou peto telefone
710-7349.

Rua Tupi» N8 2 — S. Frwdwo • Tel:J71Qg349_c««^^)j|

PIRAT1NINGA — Farend nha
 Lote bem localizado.

360m'. plano. 320 mil. Est.
Prop — GARDEN 709-1633
CRECI J-2435.

PIRATININGA — Lote no Ca-
fubá próx. cond Fazendinha.
Aoenas 320 mil. Tr MORO-
RO IMÓVEIS. Tel: 70S-0419.
CRECI 6232.
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PIRA TI NINGA — Exc casa 2
salas. 3 qts. suíte. var. oep.
como. piscina, jardim. Local
de grande valorização. GAR-
DEN - 709-1639 CRECI J
2435.

VILAGE — Alcântara, res sl 3
ot ccc coz bh ár serv. dep
emp quir.t gar. tnf. OPCAO
171 R Fe icxano Sodré. 177
sI loia Te' 712-4262 CRECI
1563.

P1RAT1NINGA — Exc. res
próx. Barravento 3 ots . su?-
te. salão. 2 amb e deps. Só
4 500 mil. Tr. MORORÔ
IMÓVEIS. Tel: 709-0419
CRECI 6232.

PIRATINiNGA — Lote próx.
B.cho Papào ótima ma. Sô
500 miL Tr. MORORÔ IMO-
VEIS Tel. 709-0419 CRECI
6232.

I PIRATININGA — Próx. Barra-
mento ótimo tote Ia quadra
Apenas 500 mil. Tr. MORO-
RO IMÓVEIS. Tel. 709-0419
CRECI 6232

SÃO GONÇALÜ

VILAGE — 3 Ar.tor.-n3 res var
sl 1 qt coz bn âr se*> q jint gar
3 500 mi inf. OPÇÃO 207. n.
Felic Sodrê. 177 s leia. Te!:
712-4262 CRECI 1S53-

VILAGE — 3 Artcnina 6 ca
sas sl 2 qt coz tín quint gar
terr 720 m* mf. OPÇÃO z23-
R. Fe! Sodré. 177 sl lo^ Tei
712-4262 CREO 1563.

VILAGE — Paraíso scb*3c0 e
casa var sl 2 qt ccp coz bh ar
serv. auint terr VI00 mil e
800 mil inf. OPÇÃO 203 R-
relic. Socré 177 S< loja. Tel:
712—262 CRECI 1563-

| PRAIA PIRATININGA — Exc
res 3 qts 2 suít demais deps
pise sô 4.500 mil tr. MORO-
RÔ IMÓVEIS Tel: 709-0419
CRECI 6232.

I SRS. PROPRIETÁRIOS —
Avaliamos grátis. cJpreosào
e s compromisso, seu tmóvel
em Itaipu e Piratininga. Lgue
GARDEN 709-1S39 CRECI J-
2435.

I UBÁ FLORESTA — Lança-
mento Lotes urbanizados
c/mais de 660m'. sô 550 mil.
GARDEN 709-1639 CRECI J.
2-35.

[ UBÁ ITACOATIARA — Dtver
sos lotes. mcius.-ve otervos a
partir de lOOOmrt em 4 vezes.
— GARDEN 709-1639 CRECI
J 2435

IMÓVEIS
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JB. IMÓVEIS — R. Ga.' Pe-
xoto. 214. 2 qs.. ss!.. coz .
banh. Tr. Av Amaral Peixoto;
334/515. Te': 719-7600
C3132 -
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L00K4TAIPU — 2 lota» (un-
to», érea d« 720 mts, pto-
no», pronto p/ conatruir,
perto do asfalto. Praço: 800
mil. E»t d« Italpu. 194S.
Lj.106 - T«h: 709-1653 •
709-0258.

LOOK-TTA1PU — ExmL tw-
reno em 1oc«l ro»ldancial«
360 mts, ótimo p/con«tnjir.
Praco: «50 mil. E*t- da ItaJ-
pu. 1945 Lj 106 Tal»: 709-
1653 - 709-0258. U: 10.380.

LOOK-ITAIPU — Caaa bam
ampia. com salAo, 03 qt»,
auita, banh. »oc. copa, coz..
dap. amp. var.. gar.. tarr. da
450 mt». Excel. 2* locaçio.
Preço: 3.500.000 ac/ pro-
posta. Est. da ttaipu. 1945
_j 106. Teta: 709-1653/ 709-
0258. U: 553.

LOOK-tTAÍPU — Boa caaa.
com »atAo, 04 qt», »utta»,
banh. soe., copa, coz., dap.
amp., var. gar. terr. 800
mt», pacto do aafaKo. Pra-
ço: 5.000.000. Est. da Itai-
pu, 1945 LJ 106. Tais: 709-
1653/ 709-0258 LI: 554.

LOOK-ITAIPU — Exal. ras.
em ponto nobre, com sa-
Ifto, 03 qts, surte, banh, aoc,
copa. coz. dap. amp., var.,
g«r., p«»cina. sauna. Ótimo
acab. Preço: 6.200.000,00,
SC CEF. U: 583. Est. da Ital-
pu. 145 n 106. Tels: 709-
1653/ 709-0258.

LOOK-ITAIPU — Lançamao-
to rasidéncias da alto nível,
com salAo, 03 qts, suite,
banh. »oc., dap. amp., va-
randAo. gar.. pi»cina. c/
deck. bar, churrasquaira a
multa área verde. Sinal:
1.500.000 fadllt.. rest. 5.000
OTN's p/ CEF. Estr. de Ital-
pu, 1945 Li 106 Tais: 709-
1653/ 709-0258.

LOOK-ITAIPU — Tranquili-
dada, res. am local super
res. com salào, 03 qt», *uí-
te. banh. soe. coz. dap,
emp. var. gar, novinha.
Chaves no hora. Preço:
5.700 OTN's. ac/ CEF U:
580 Est. de Itaipu. 1945 l|
106. Tcls: 709-1653/ 709-
0258.

LOOK-CON DOM! NIO — Ótl-
ma rea.. am 1' loc. no mais
novo cond., com 2 »l*. 3
qts, surta, banh. soe., lav.,
coz., dap. compl.. varanda,
gar. Ótimo preço, axcel.
cond. de pag. Eat. da Itaipu,
1945 Lj 106 — Tais: 709-
1653 — 709 0258 U: 582.

COOK-1TAIPU — Ras. Io lo-
caçfto, com 2 salas. 3 qts,
surta, coz.. banh. soe.,
qulntsl. 500 mil da sinal +
4.600 Otns p/CEF. Est. d»
Itaipu, 1945 LJ 106 - Tela.
709-1653 - 709-0258.

LOOK-ITAIPU — Ótima casa.
com salào, 04 qts. 04 sul
tas. banh. »oc., copa, coz.
dep. emp.. var., flar., terr.
807 mts. Excel, praço a
condições de pagamento.
U: 554. Est. da Itaipu, 1945
Lj 106. Tels: 709-1653/ 709-
02 59.

LOOK-ITAIPU r„ .
trans». finenc.. com salio, 3
qtos., »uite. banh. »oc.,
coz.. dep. emp.. vsr.. gsr.,
poupança: 2.500.000. rest.
p/CEF. Est. da Itaipu, 1945
Lj 106. Tels: 709-1653/709-
0258

LOOK-ITAIPU — Excel. rea..
ótimo local, com alào, 3
qt», »uita, al. TV, banh.
soe., coz., dep. emp.. gar.,
quintal. Preço: 1.700.000.
poupança (parcel.). reat.
transf. tlnenc.. preat.
30.000.00. Est. de Ka*pu.
1845 Li 106 - Tela: 709-1653
- 709-0258.

LOOK-ITAIPU — Terreno em
condomínio, com 430 mta,
perto da portaria, pronton/ construir. Preço: 800
mil. Est. de Itaipu. 1945 U
106 — Tela: 709-1653 709-
0258 U: 10.237.

LOOK-ITAIPU — Sitio, com
5.400 mts de *rea, todo
murado, com 3 casas. p«»c»-
na. sauna, casa caleiro,
perto aafatto. Preço:
5 500.000.00. Est. de ttaipu.
1945 Lj 106-Teta: 709-1653
709-0258 LI 559.

MARAVISTA — V
loc. sla, 3 qts (suíte),
coz. deps, qtal, Sinal
400 mil + 4.000
0TN's. NATIVA 709-
0129. Ligue já. CRECI
17506.

LOOK-ITAIPU — Terreno de
frente p/ o asfalto, com 800
mt». pertinho da praia. Oti-
ma opçào p/ const. ^*9®:
850 mil. Est. de itaipu. 1945
Lj 106 - Tais: 709-1633 -
709-0258 U: 10 383.

LOOK-ITAIPU — Ftes. alto
pedrio I 1° tec.. com 2 sls. 4
qts, suita. banh. ?oc.. coz..
dep. amp . vsr.. gar.. terr.
450 mts. fmo ecab. Aceita
ParcoJ. da poup. a tetr. par-
te pagto. Est. do Itaipu,
1945 L| 106 - Tel» 709-1653
- 709-0258.

LOOK-PiFlATININGA — Be
leza de ros, pertinho do
mar. com salAo. 3 qts. sui-
te, banh. soe., lav.. coz..
dep. amp.. varandâo. gara-
gam. piscina, terr. de 600
mts. Preço: 8.000.000,
ac/SFH. Est. da Itaipu. 1945
Lj 106 Tels: 709-1653 - 709-
0258 U: 419.

LOOK-PIRATININGA _
cal. opçto de moradiaI Casa
novinha, toda montada. 3
pav., com sala. 3 qtoa.. sui-
te. banh., coz., 2 var.. gar.
Uma gracinha, com vista
p/mar. Preço 4.800.000,00,
ac/pro posta. Est. de Itaipu.
1945 Lj. 106 — Tels: 709-
1653/709-0258. LI: 578.

1) AVALIAÇÃO — CERQUEI-
RA IMÓVEIS — Av« lia
c/critério • realidade de
mercado sua casa em Pira-
tininga, Itaipu. Camboi-
nhas a Condomínios 709-
1715 2* a sábado C-42S4-

14) rrí"°U — Maravista lota
360m' c/luz rua 6.370 mil
Tr. CEROUBRA IMOVBS
709-1715 CRECI 4254.

V1LLAFGRTE — Aiuga
casa c/2 qtos sala coz
banh área gar. Av. Joa-
quim Oliveira. CZS 8
mil. Trat. B. Amazonas,
572/802 Tels: 717-
2929/722C643. CJ 1923.

V1LLAFORTE — Aluga
p/and apto 3 qtos suíte
salão 2 ambientes arm
emb deps gar. Trat. B
Amazonas, 572/802. T:
717-2929/722-0648 CJ
1923.

4) ITAIPU — Lote 577 m"
c/ótima topografia 150 mU
Tr. CERQUEIRA IMÓVEIS
709-1715 C.4254.

81 CONDOMlNiO — Lota 840
m" juntos área reserva 650
mil. Tr. CERQUEIRA ÍMÒ-
VEIS 709-1715 C.4254.

PENDOTIBA
ITAIFTJ

PIRATININGA
.118
CAMBOINHAS—Temporadaaluoo resoéncía £xí* a

pi^a. Oér-a CZS 1500.00.
Inf. Samir 714-6BG3.

MARAVISTA — Lote 350 m>.
pano. perto do asfalto, oreço
300 mil Te' 714-6238 714-
0897 IP 701 CJ 3264.

MARAVISTA — Lotes Dem
localizados. 450 ou 360m*.
boas rjas a partir de 350 mti
GARDEN 709-1639 CRECI
J 2435

9) ITAIPU — Condomínio ca-
sa. saUko 2 amb. 4 qts. (1
suite) 2 banh. soe, terr. 720
m* área const. 270 m* Ac.
SFH. Tr. CERQUEIRA IMO-
VEIS 709-1715 t 4254.

DEMAIS
BAXR&OS

MARAZUL - V
qdra. slão, 3 qts, sui-
te. copa/coz. deps
emor. qtal. Preço de
ocasião. NATIVA 709-1
0129. Liaue já. CRECI
17.506. 

"
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ALUGO CfcNl RO — LO";-' '.o
2 S-2S. safeia. tat. fcn. A» A
Pe *c:o. 370» 6" and. Cnvs
port. T: 273^3*5-

PENDOTIBA — Ótima res 2
saiões. 4 qts. suite, coz am-
pia. pisca, sa-na. crurras
Terreno o^no 1 900^* L> .
GUE GARDEfJ — 709-1639 j
CRECI J. 2435 

DESIGN - "COPACABA-
NA C/GARAGEM"
(R J.) — Sl. 2 amb. 3
qts. Última oferta
8.000. 714-0404/714-
0505 BA 321 C.15.324.

PENDOTIBA — 4 qts suite 2
saias e ceps compt. 'sauna
pise. churr. terr. cJ â-ea
1 S3Crr.' si 5.800 rrJ Tr.
MORORÔ IMCVSISTe! 709-
04*9 CF.ECI 6232
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IMÓVEIS
I COMERCIAIS
INDUSTRIAIS

PIRATININGA — Próx.
Banamerrto exc. lote
murado Só 700 rnil Tr.
MORORO IMÓVEIS
Tel: 709-0419 CRECI
6232.

A IMPERIAL ICARAi — Loia
c/40m* Gav Pe^oto 3 doo-
tos 3 500 tel. 714-6233 71-
CS37 I? 600 CJ 226^

ALA IMÓVEIS — Min. stxxv
p-ng temos leias Ia tocarão c
ccvâo pa'3 Fau. ^estat^ona-rrer.to crópno P5X 709-
153S

PIRATININGA — E*e. tote.
rua c Doas casas. 360rr,2 :o-
bo piano. Ia quaara üçue
GARDEN 709-1639 CRECI J-
2435

DESIGN — "LOJA NITERÓI
SHOPPING" (CENTRO) Ex-
calem», com cortirm. teto
rebaixado. Sinal. 1200. 714-
0404 714-0505 BA 707 C.
15-324.

220

mòvEss
COMERCIAIS
industriais

ALUGO CENTRO — Cor . --o
2 s as. saieta. «ei. tr. Av. ^
Pe.KOto. 370. 6" sno 0"»s
pcrL 7. 273-83*6. 262-3437

JB. IMÓVEIS — CASA CO-
MERCtAL —;R. Luiz W*
33 re~3r*Z2S P.rtTe«rc. 5*0-
Tr Av. Ams^al
334 515. Tel: 715-7600
C3132.

SÃO GOKÇALO
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JB. II^OVEIS - S A-^eoo
Bacter. 533. 2 çs . sa;. ccz_
banh =5- Tr Atobt^
MMD 334SI5 Te: 713-
7600 C 3122-

StfSINO

601
INGLÊS — Sem sair de
seu escritório. Trate
retamente com a pro-
fessora. Roxane tel:
711-2136 ROXANE

PIRATININGA — Cisa «I. 3
ats. suíte est. colonial
3 200 mil. Tr: CERQUEIRA
IMÓVEIS 709-1715 C.4254.

PIRATININGA — E«c âres
1600 m* apenas 1 500 mii
prOx Barra Verto T MORO-
RÔ IMÓVEIS Tel. 709-0419
CRECI 6232

ITAIPU — 2 lot*» junto» co-
marciais frenta p/Est. òe
ttaipu 1-200m- 2300 mP f»-
dfitadoa. Tr. CERQUEIRA
IMÓVEIS 709-1715 C. 4254.

LOTES COMERCIAIS — Itai-
pú de frente p/ asfatto. jâ d
recuo 450m* Sô 2 100 mü
om3x-GAROEN 709-1639
CRECI J. 2435.

VEÍCULOS

901
PARATI MONZA GOL CHE-
VETTE 81 A 8S — Pr-*«a-
çôes à partir da 12-928,00.
Ultimas vagas. T: 719-8910
Sr. Quirmo.
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t AVALIAÇÃO OKATUITi DO seu IMOVB.

1^—™**i-rr\Win_ _ A ?nm. da estrada

OFERTAS CAMBOINHAS

RARIDADE — Frente p/mar, lote c/1000 m2 no
melhor trecho da praia. Rua fechada c/belissi-
mas residências do lado. Muito azul e seguran-
ça. PI 6130.
CINCO LOTES JUNTOS — C/700 md cada.
5 600 milh cada. Vde-se jtos ou separados.
Estuda proposta c/parcelamento. PI 6124.

LOTE PLANO 700 M2 — Atrás dos picolés C/
toda infra-estrutura a 200 m da praia. 1.800
milh. PI 6012.
VENHA MORAR NO PARAÍSO — A 45 minu-
tos do Rio. Excel, resid. em centro de terreno
c/700 m2. 6 qtos. 3 suítes. 3 banh. sociais,
copa/coz. 2 deps. empr. Varandas, gar coberta.
Ótima área de lazer c/piscina, sauna e praia a
200 m. Ac. S.F.H. PI 5002

CAMBOINHAS — Magnífica resid. 2 pavimen-
tos. exc. vista p/o mar 300 m2 área construída
fino acabamento. Salão 2 amb, 3 qtos (sendo 1
suíte c/closed). dep. compl, gar p/3 carros.
Lindíssima localização. Est. prop. inclusive p/
parcelamento em até 12 meses. Ac. b.l-.H. n
3014.

OFERTAS
PIRATININGA

QUADRA DA PRAIA - Fte p/o mar Próx. La
Massa, no melhor da praia. Vista total Rio de
Janeiro. Ótimo preço. PI 6133.

BICHO -PAPÃO — Casa na Rua 9. 1a quadra.
c/2 qtos. sla. coz. banh. demais deps, gar.
Terreno 360 m2. Apenas 3 milh. Ac. permuta p/
apto. 2 qtos Niterói. PI 2023.

BARRAVENTO — Ia loc. Ia qdra frente ao
Condom. Ubá. Casa colonial ç/qto. sala coz.
banh. Terreno 360 m2 murado. Fino acabto. Ut.
p/final de semana. Pequena entrada_, base J
milh. Sinal 400 mil. Restante SFH. PI 1001.

ATENÇÃO CONSTRUTORESE INVESTIDO-
RES: ESTAMOS SENTINDO FALTA DE
VOCÊS!
QUADRA PRAIA — Lote d 360 m2 em rua
tranqüila e residencial. Iluminação mercúrio.
Ót. localização 3o lote no sentido da praia. Ut.
preço. PI 6045.
BARRAVENTO — Resid. colonial em fte. ao
condomínio UBÁ. A melhor localização d
slão/2 amb. 3 qts (suite) todos c/varanda.
Amplo jardim na Ia quadra do asfalto p/apenas
4 700 milh. 600 mil sinal, restante SrH.
3015.
BICHO PAPÃO RESID. COLONIAL — 2 pav
próx. Colégio S. Marcos. 3 qts.. (1 suite)
demais deps. Terreno 360 m2. Apenas11 milh.
Sinal & repasse de financ. CEF. Saldo devedor
522 mil. Prest. Atual 3.600. mês. Ao 1 que
chegar. PI 3033.
BICHO PAPÃO — Resid. Colonial 190 m2
constr. amplo quintal. 540 m2. pise. churrasq^ 2
salas 3 qtos (1 suíte) dep. empr lav. etc.
pequeno sinal restante S.F.H. PI 3023.

MARALEGRE — Exc. res. vazia 2 pavtos,
salão. 3 atos., suite. lav. copa coz.. dep. empr.
var. gar. quintal. 5 milhões est. prop. Ac. Cfcr.
e imóvel Rio. PI 3000.

BARRAVENTO — 2 qts. sala. banh. cop/coz.
área gar. Somente. 2700 mil. Estuda proposta.
Ac. apto. Icaraí. PI 2009.
BARRAVENTO — Salão 2 qts. cop/coz dep.
comp. área de serviço murada c/jardim 3.büü
OTN. Estuda proposta. PI 2018.
LOTE PLANO ATERRADO — Próx. lindas
resid. c/500m2 pronto p/ construir. Preço p/
construtor. Venha conferir. PI 6103.

EXCELENTE LOTE: Próx. ao condomínio jar-
dim UBÁ — 1a Ouadra. murado, aterrado
c/360m2. Apenas 700 mil. PI 6107.

EXCEL. LOTE PLANO — Cl 360m2 pronto p/
construir: 350 mil. PI 6079.

OPORTUNIDADE —Resid. colonial na melhor
rua do Barravento. Ótimo p/finais de semana
1a loc. terreno c/360m2. Varanda, sla. quarto
banh, soe. coz. americ. lavanderia gar. coberta.
Sinal'300 mil + 9FH. Ac. imóvel parte pagto.
PI 1001.
TREVO DE PIRATININGA — Ia loc. 3 qts.
(suite) banh soe. varanda dep. empr. quintal.
1.200 sinal + SFH. PI 3024.
TIBAU — O melhor investimento no local de
mais valorização em Piratininga. Terreno c/ó ti-
ma localização p/apenas 580 mil. PI 6115.

pi

BOA VISTA — Junto a Telerj lote 480m2.
negócio ocasião, só 280 mil. Ac. carro. PI 6060.

RESID. COLONIAL — 1a loc. MARAVISTAII —
Próx. TELERJ, salão, 3 qtos (ste).dep. compL
empr e quintal murado. Sinal 700 mil saldo
CEF PI 3011.
RESID. COL. NO MELHOR PONTO DO MA-
RAV1STA — (Falta acab.) salão. 2 qtos (1 ste).
dep. empr. quintal, var, e gar. 2.100 mil no
estado ou 3 milh. pronta c/600 mil sinal saldo
CEF. PI 2011.
MARAVISTA — Frente p/Av. Central 2 lotes
comerciais juntos, planos, aterrados. Ae. carro,
tel. PI 101.
CASA — 1a loc. à 200m da praia Itaipu sala. 2
qtos. dep. gar. quintal. 1.600 mil. Ac. SFH ri
2000.

MARAVISTA - Resid. vazia constr. em 2 lotes
planos e murados, casa cas. exc. local. Sinal
2.100 mil (est. prop. ac,.carro tel) + «ranst. 1
milh. pela CEF c/ 3 mil p/mès 17 anos). PI 2022.

LOCAL NOBRE — Ótimo lote 450m2 plano,
próx. a lindas residências, luz mercúrio pronto
p/construir. Somente 450 mil. PI 6092.

MARALEGRE — Ótimo lote c/437 m2 próx.
Comércio lOOm do asfalto. Apenas 500 mil
Estuda proposta. PI 6105.

OFERTAS ITAIPÚ
NÃO PERCA TEMPO — Adquira seu imóvel
p/C.E.F. escolhendo as melhores residências
q/nós temos a oferecer. Ótima resid. estilo
colonial 1a loc. sla. de estar, sla jantar 3 qts
(suíte), banh. soe. copa e coz. seps. dep. empr.
Acabto de 1a sinal somente 600 mil + b.t-.n.
PI 3037.
ITAIPU PRÓXIMO PRAIA — Lindo lote
c/360m2 plano. Entre o mar e a montanha.
Apenas. 130.000. Ac. carro parte pagto. PI
6119.
ENTRE MAR E MONTANHA — Te^e"°
c/450m2 ótimo local e pronto p/construir. Prox
asfalto, luz mercúrio, murado p/apenas
mil. PI-6120..
UNDA ÁREA PLANA C/2.800M2 — Toda
arborizada, frente p/asfalto fdo. •
UBÁ. Apenas 2.500-milh. Ac. Imóveis e/parte
pagto. PI-6080.
PERTO DE TODO COMÉRCIO — E a 50m da
praia, magnífica resid. estilo cotomal 2 P3*}0*-
3 qtos. (suíte), c/closet e vardão copaIçoz. c/
despensa dep. empr. gar. área 720m . ac.
SFH e parcelo, em 20 x dir. proprietário. PI-
3020.
FTE P/ASFALTO — Ót. resid. ideal p/clínica 1a
loc. 4 qts. 3 slas. 2 banh. sociais copa/coz.
vardas gar. Ót. área p/estacionamento. Excel,
ponto. Apenas 4.600 milh. Estuda proposta e
Ac. S.F.H. PI 8001.
NO MELHOR CONDOMÍNIO DA REGIÃO —
Mansão cinematográfica. Terreno plano. I
slões. 2 amb. 4 qtos. (suítes), escritório, 3
banh. soe. sla intima, atelier Lindas vardas,
piscina, saúna, muito verde, luxo e se9urança-
P/clientes exigentes. Ver somente. Prêmio
Imóveis.
CIDADE BALNEÁRIA - 400mi praiai ITAIPU

 Lote 680m2 todo murado. Só 60U mu ri
6098..

RESID. ESTILO COLONIAL — Vardão sla em
t. cornou 2 qts. (suíte), banh. social copa coz.
c/despesa dep. de empr. Terreno c/suave
aclive apenas 450 mil + S.F.H. Estuda propos-
ta PI-2019.
PRÓX. AO COMÉRCIO — Ôt. lote 450m2
aterrado em rua totalmente resid. c/luz mercu-
rio rede esgoto a 100m do asfalto. Apenas
500 mil. PI 6102.
COND. UBÁ II — Exc. lote. apenas 550 mil.
Ac. tel. PI 6008
COND. UBÃ TERRA NOVA - Próx. port. 2 exc.
lotes planos. 525 m2. cada admite parcelamen-
to. PI 6038/6050
O MÁXIMO EM LOCALIZAÇÃO — Explèndi-
da resid. fino acabm. ter. 980 m plano, pisei-
na, sauna. churrasq. salão 2 amb. 3 qtos. U
suíte) arms. emb. dep. compl. gar. jard,vara™
dão. amplo quintal, est., prop. Ac. SFH
3012.
MAGNÍFICA MANSÃO NO MELHOR COND.
DA REGIÃO — terr. 1700m2 área constr.
320m2 c/80m2. 4 qtos (sendo 1 suíte) c/var e
closet dep. compl. empr. gar. p'3 carros,
finíssimo acabamento. PI 4001.

FAZENDINHA ITAIPU — Próx cond Ubá
floresta a 150m asfalt. lote 450m2 só 120 mil
PI. 6026.
O MÁXIMO EM CONFORTO, ESPAÇO E
LOCALIZAÇÃO — 2 pavtos.^ 300mz. constr. 2
lotes planos e murados, salão 3 amb_ 3 qtos,
ste. escrit, lareira, pise, churrasq. ducha, canil,
lavánd. 3 var. dep.. compl. empr.^gar. quintal e
casa cas. Apenas 5.300 mil, est., prop. ac. Ccr
PI 3021.

rTAIPU JARDIM BOA ESPERANÇA - Próxi-
mo Motel Status — resid. colonial 3 qtos (1
suíte) salão, 2 amb., copa/coz. deps. comple-
tas empregada 2 varandas, gar. quintal —-
Estudo proposta. AC. carro, transfiro financ. PI
3043.
CONDOMÍNIO FECHADO - C/toda infra-
estrutura lote plano próx. a portaria c/900m .
Somente 1.200 milh. PI. 6123.

bairro sto ANTONIO — A 20m. da estrada
principal. J casas 1 ç/2 suKes 2 ^PSC10x5 fino acabto. demais deps. varelao. ilova A
outra c/2 qtos. slão. coz. banh. dep. empr. etc.
perto de todo comécio. Apenas 4 milh.. as
duas. PI.2020.
ITAIPU — Bairro Sto Antônio a 20m2 do
asfalto. Excel, residência 2 pavtos. 3 qtos U
suítes) vardão estilo coionial. piscina 1U x 3.

OUTRA RESIDÊNCIA - C/2 qtos/sla ei deps
nos fundos. Finíssimo acabamento. |s'^°
proposta. Apenas 4.5 milhões. Ac. Imove.
carro etc... parte pagt0 PI 3045-

Área c/ 1400 m2 plana fundos p/ reserva
florestal 04. p/condomínio ou mmi-sitio. oo
800 MIL. PI 6078
Maravista no início da Av. Central — Excel
resid. 3qtos. acarp. slão 3 amb. suite copa coz.
grandes 2 varandas. Gar. 2.800 mil. Est. pro-
posta. Ac. carro, tel. PI 3041.

Condomínio Vale de Itaipu — O máximo em
infra-estrutura muito verde e segurança, i
lotes 820 m2 cada. Vde-se juntos ou sps. Base
900 MIL. cada. PI 6084 6116
Casa estilo colonial — Excel, localização¦ mobil. eqts. suíte sla. 2 amb. banh. social dep.
empr. completa cop. coz. área 2 var.gar p- 2
carros.-Sinal 1.200. Saldo 5.000 OiNs PI
3048.
1* LOCAÇÃO — Residência 3 qts (suíte), sla.
banh coz. área serviço, dep. empr. depósito
varandas. Sinal 1.300.000. a combinar e saldo
5.000 OTN's p/S.F.H. PI 3047.
EM CONDOMÍNIO FECHADO - Excel resi-
dência c/vista cinematográfica c/3 pavtos em
estilo rústico colonial. 3 qts (suíte) salão 3 amb.
banh soe. copa coz. dep. empr. piscina, varan-
das PI 3049.
CONDOMÍNIO GROTÃO — Lote c/2080rn2
c/vista panorâmica 615 mii. Estuda proposta.
PI 6132.
ÁREA Cl 1280M2 — Engenho do Mato. So-
mente 450 mil. PI 6129.
CONDOMÍNIO UBA IV — Lote em suave
aclive. c/426 m2 1.100 milh. PI 6128.

MARAVISTA — Área c/1440m2. Excef
p/Construtores (4 lotes juntos) 1.500 milh. Pi
6126.
CONDOMÍNIO VILA FLORESTA — Lote
c/1270m2, todo cercado em Casuanna 650 mil.
PI 6127.
JARDIM FAZENDINHA — C/540m2. Excel,
localização 300.000. PI 6131.
RESIDÊNCIA CONDOMÍNIO UBÁ — Itaipú. 2
pavtos, c/4 qtos, (suíte). 2 slas banh. cop/coz.
área dep. emp. 2 vardas. gar. 2 vagas, piscina
acabto de |uxo 9 milh. PI 4018.

REGIÃO DOS LAGOS ARARUAMA — Rua da
Lagoa próx. ao Náutico c/lote 450m2 somente
350 mil. PI 6125.

ILHA DO GOVERNADOR — Mansão. Jardim
Guanabara, Praia da Bica 5 qtos. 4 slas. 3 banh.
soe lav. cop/coz. áreas de serviço dep. empr.
vardas + 1 varda sob pilotes c/100m . gar. p/6
carros, piscina olímpica (10x5) terreno de
1140m2 +1 casa de caseiro c/3 qtos. 1 demais
deps 24.337 OTN's Estuda prop. PI 5003.

®PLANTÃO 
SABADO/DOMINGO 

ATE 19 H.u

ESTRADA CELSO PEÇANHA, 4830fe Loja2 
_

Tel: 709-0202 
— 709-2788 

— Itaiou — Niterói
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AT EINJ Ç A O B A N C O S C O N V NIO
"SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS CARNE CARTELÁ"

PARATI

307 03/88
J

ACER1ANDO 5 DEZENAS VOCÊ GANHA;
ZS 2u MIL =''! PRÊMIOS

BRINDES EXTRA

f 
30/03/

^

ACERTANDO 4 DEZENAS VOCÊ GANHA
UfrA ESPATULA GRAVADA

o 2

^1 f

760CC-1 5-03-3
01/118-5

VAlCR: SOOrOO

J Lr_

COM O VERDÃO DA SOCIEDADE
ESPORTIVA PALMEIRAS VOCí

ON( ORRL ¦ 3 CARROS ZERO KM F
ALIOSí>: BRINDES EXTRA

: IA COMO E í ACIL: JUNTE A
D E 2 E N A D O 1 PRÊMIO CO M / v
CENTENA DO 2o PRÊMIO DA
l;01 ERiA FEDERAL NAS DATAS
, N D i C A f) A S S E O R E S U LTA D O

OINCIDIR COM O NUMERO DE
SORTEIO Df SUA o AR i I LA VOCí
GANHA NA HORA 1 CARRO ZERO KM
PARA GANHAB O 8RINDE EXTRA
\ OCF PRÉ CISA ACf R T'AR AS
D E Z E N A S FIN AIS D OS 5 PRIM EIR O S

PRÊMIOS DA LOTÍ RIA FEDERAL NA
DATA INDICADA
ACERTANDO APENAS 4 DEZENAS,
VOCÊ TAMBEM GANHA
PREENCHA O TICKET COM SEU NOME
í í NDI-Rt' OCOMPLl : OS E PAGUE
SOMENTE NUM DOS BANCOS
RELACIONADOS NO VERSO DE SUA
CARTELA
O PAGAMENTO APOS O VENCIMENTO
DA DIREITO APENAS A CONCORRER
AO SORTEIOS NÃO Ri" A LI/A D OS
QUITANDO SEIS C ARI El AS VOCÊ
GANHA SEM SORTEIO UM CHAVEIRO
PROMOCIONAL

AUTENTICACAO MEC A NICA

A i. j T E N T í C AC A O M f C A NIC A

ÓÜCC-1 5-03-3

TRÊS CARROS ZERO KM

NUMERO Df SOH ' í IO

INFORMAÇÕES

SÀO PAULO CAMPINAS AMPARO

(011)533-8722 (0192) (0192) 70 2088

- zz/ü3-ms¦ 760 CC

2 3/03/ 88 
j

a
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DEDETIZAQAO com MASSA 
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PARi BARATAS 
tecnologia japonesa 

I

I IN0D0R0, 
NAO MANCHA E NAO

| CONTEM DDT. NAO E NECESSARIO

I DESARRUMAR ARMARiOS DESLOCAR

J MOVEIS, 
OBJETOS OU PESSOAS JBHhH

| 
IMUNIZA SEM SA!R OE CASA ' 

r*'Tvfl|f

j 

| 

TAMBEM 

ELIMINAMOsI

ys  

263-5662 • 263-1000

RUA 
DO ACRE 77/902 CENTRO

I 
^ 

fjEEMA — 9914500-900/556121 QUIMICO RESPOHSAVEL: ALBERTONE S. DA PAZ CRQ 03210983-3.® REG.

PIRA BARATAS 
TECNOLOGIA JAPONESA

PRODUTO kkàÀÁ

INODORO, NÃO MANCHA E NÃO %ÊãÊSÊÈ

CONTÉM DDT. NÃO É NECESSÁRIO

DESARRUMAR ARMÁRIOS DESLOCAR 
- 

itgffil

MÓVEIS, OBJETOS OU PESSOAS

IMUNIZA SEM SAIR OE CASA " flfW

TAMBÉM ELIMINAMOS

RATOS

CUPINS

PULGAS

FIDA DO ACRE 77/902 CENTRO

FEEMA — 9914500-900/556121 QUÍMICO RESPONSÁVEL: ALBERTONE S. DA PAZ CRQ 03210963-3.® REQ,

8
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UNIÃO DOS CEGOS NO BRASIL

Reconhecida de Utilidade Pública • Del. n° 5442 de 2/4/40

Rua Clarimuncio de Melo, 216 (Encantado) 
- Rio de Janeiro ¦ RJ

NACIONALj BANERJl ITAU IBRADESCO

N _p 235366 AG.0412 
|N.B 

01229-18 AG. 015|N-° 23698-7 AG.0309 N. 39991-4 AG. 3249-2

DESEJANDO MAIS ALGUMASj

RIFAS LIGUE PARA TELEFONE

5940284 OU 5931646 E NOS

ENVIAREMOS PELO CORREIO

VALOR DO BILHETE

czs 150,oo

PREENCHA SEU NOME IDEREÇO PAPA QUE
O FELIZ G

POSSAMOS ENCONTRÁ-LO
NHADOR

NOME

ENDEREÇO9

BAIRRO

CIDADE

VIA DO BANCO

CEP

ESTADO AwianticacAo Mecdnica do Banco Auton/ado^.

PREMIO: UM PASSAT 1.8.,| OK 87 CZS 1.065.000t0d 1 DA FAZENDA J_______________________  ¦

O portador do bilhete cujo número coincidir exatamente com o primeiro prêmio da extração da Loteria Fede-

ral do Brasil, do dia receberá no endereço abaixo o prêmio deste bilhete .

UNIÃO DOS CEGOS NO BRASIL

ATENÇÃO: Perderá o direito ao prêmio, caso o mesmo não seja reclamado no prazo de 180 dias da data da

extr#?ç£r». o prêmio será entregue à RUA CLARIMUNDO DE MELO, 216 - ENCANTADO - RIO DE JANEIRO - RJ?

Í3SBSÍB»

Bilí

NACIONALi BANERJ ITAO IBRADESCO

N.g 235366 AG.0412 N.° 01229-18 AG. 015_|N-° 28698-7 AG 0309] N.° 39991-4 AG.3249-2

AUTOMÓVEL DOADO PELA FIORENZA
VIA DO COLABORADOR

Auturiticacâo Mecânica do Banco Auton/ado

DESEJANDO MAIS ALGUMASj

RIFAS LIGUE PARA TELEFONE

5940284 OU 5931646 E NOS

ENVIAREMOS PELO CORREIO

VALOR DO BILHETE

czs 150,oo

D

?

D

H I
Bnawi \

i
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U N I \ O D O S CEGO S N O B R 
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Reconhecida ró Uiiíidauo Pública -• Dec. n.° 54-42 do 2/4/40

Rua Clarimundo d© Melo, 216 (Encantado) - Rio de Janeiro - CEP 20740

Prezado amigo(a)

ESTAMOS ENVIANDO-LHE UMA RIFA DE UM PASSAT NO VALOR

DE DZS1SO.O© QUE PODE SER PAGA EM QUALQUER

AGÊNCIA BANCÁRIA DOS BANCOS QUE ESTÃO NA RIFA.

A MESMA TEM POR OBJETIVO ANGARIAR FUNDOS PARA CONS

TRUCÀO DE 80 LEITOS PARA MELHOR ABRIGAR NOSSOS

CEGOS. CASO VOCÊ NÃO POSSA FICAR COM ESTA RIFA,

QUEIRA POR GENTILEZA NÓS DEVOLVER PELO CORREIO PARA

QUE POSSAMOS- APROVEITÁ-LA.

A N T E C i PA DA M E N T E N O S S O S AG R A D E CIMENTOS.

/' - .sAA

•i 
ii A

R, A, J !)
A., , v //

ESTA FOI A MELHOR MANEIRA

QUE TIVEMOS PARA CHEGAR

ATÉ VOCÊ E PEDIR A SUA

AJUDA. ESTA RIFA PODE SER

PAGA EM QUALQUER AGÊNCIA

BANCÁRIA MAIS PRÓXIMA DE

SUA RESIDÊNCIA.
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Muito Mais Você

Filé de pescada

tipo portuguesa Kg
Frango carcaça Kg

Lingüiça frescal

p/churrasco Perdigão Kg

Presunto cozido K PRF^lJNlO COZJOO

Apresuntado Kg

inaiçtâ&

Espaguete 1 Kg

Arroz polido

Los Pampas Kg Mocotóm Fermento 100 q

Geléiade

mocotó 200 g
WWAÜSO'

,®0M£ST1COi

^iNHfl DE TRIGO
ESPECIAL

£S0 LÍQUIDO 1kg

Farinha de

mandioca 1 Kg

fMOÇA

W condensado

Achocolatado

Chocoreto 400 q
Leite

condensado

395 g

Farinha de trigo

iKgn/W]

CUCA

Goiabada

500 a
Arroz

parboilizado

n

a

a

a

A
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^ Suco de

Suco de caju 500 ml maracujá 500 ml Água mineral
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Aguardente 920 ml
Conhaque 970 ml

Rosquinha de

coco 500 g

49?°

Biscoito

maria/maizena

200 g

¦ -

Muito MaisVoce
W

Creme rinse 470 ml
: ;:, Grátis shampoo

^mfsm
470 ml diversos

aromas ,J J AQQ

Crpm«*"^osc

'•« ' ¦ . * ire»

Creme Essência

de Frutas 230 mil

diversos aromas

Grátis 100 ml

90

n

Creme Neutrox 1

230 ml

|90

neutrox
1

h

i;MaSSSSSEMB5i& «

I k|I lltf Shampoo Regular/Extra Body 
f4/rt/j50

llpli 
250 ml 

JAAQn 
1 
^. *o/K

|aHP Gratis T*JI1HU J**-***"
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Desodorante

H 90 ml diversos
1 :; aromas
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Picotacã
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contém 4 rolos de 40 m
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Pano de limpeza

Legrantex

sortidos c/5

90
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Guardanapo branco

24 x 22 c/50

90
Veja Multi-Uso

500 ml

90 
1

Inseticida

aerosol 300 ml

l90

m
!Mum-usc
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Sabão

Brilhante

200 g

:90
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Desinfetante

TOf 500 ml
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Sabão de coco 500 g

62

Detergente líquido

500 ml AS\g()

Desinfetante jasmim/
lavanda 500ml

190
W

Saco de lixo

20 e 40 litros 60 e 100 litros

190 0090

|S£
i.

Além dessas ofertas você também encontra muitas outras em

Garraía p/água
Plastigel

1,5 litros rei. 115

50

Forma p/gelo

Plastigel rei. 134

4890

Copo Cisper Tropical

200 ml

Copo Cisper

Continental 200 ml

i50

HBSBÜifdo CB e do Porção.Com preços baixos de verdade.

PTT7?™*

OLRO 
u*

daxa;

Jarra p/água
Plastigel

c/tampa 1 litro

rei. 160
# BANCO DO BRASIL

Em qualquer caixa do CB você troca o seu
cheque-ouro do Banco do Brasil agora no
valor de até CiS 5.000,00.

Grupo Estofado Rioilex Tokio

courvin mostarda
Soia Tunísia 2 lugares chenile verde

7.500,
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Grupo Estofado Rioilex Madrid

courvin telha _

12.700,
K

Mesa Carraro Cadeira Ca^raro

redonda fixa 1 m0 cromada baixa

cromada baixa

pressão cerejeira

rei 255

pressão cerejeira

rei 120

y

Estante Carraro

2 corpos iechada

padrão cerejeira
ref 808

10.700,

O

1
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DE JANEIRO • PORÇÃO • MEIER • SANTA CRUZ • COP^ABAr^nQpous/TERESOPOUS 
- VOLTA REDONDA • BARRA DO PIRAI « ARARUAMA

JACAREPAGUA . CAXIAS • ICARAI • ITAGUAI » NILOPOLIS • NOVA IGUAÇU • PETROPOLIS TERE50P0LIS

RAMOS • PENHA

CABO FRIO • MACAE • CAMPOS.
J 
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ANTECIPE 
SUA PÁSCOA

MERCEARIA
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y Feijão preto
uberabinha tipo 2
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Cocap
1kg
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v« Leite de coco
Menina
200ml ^
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Doiitos
TORTX1ACHIPS

TOÍKI^FT

Salgadinho milho

Doritos

queijo
100g

395°

Maizena

200g
"- ( " 

1Q50

Arroz agulhinha

. "po1TioJoJ1120

rff| 2kg III/ Bjj
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Arroz parboilizado
« Villi* F ^rv'^a tipo 2 longo fino

1 «l(«*T»ll» 
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. 200g jj0 Mingote
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Leite instantâneo
desnatado
Glória
300g

119:°
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Massa sêmola
Petybon
1 kg

495°

Azeitona
verde
Couvert.
200g

73f

Extrato de tomate
Sofruta
140g >4 "|50

17;

Molho de tomate
refogado
Porrsaretti
350g

k90
39,

SUPER

OFERTA

BEBIDAS

Suco concentrado

P,aqui , . Suco de Maracujá
(diversos sabores) 

Mag(jary

490J° 
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HIGIENE

Papel higiênico
Jasmim com 4

40 m
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Toalha de papel
Kitchen c/2

l90
79*

p Snampoo
S Palmolive 500ml

pp AT| Q-

iPalmOlive sabonete
(varias fragiâncias)

OFERTA ESI 7Q90
Falmoiive '
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Sabonete
Herb 9Cg
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Fralda Plim Plim

diurna/
noturna/super
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Creme dental
Colgate MFP

90o

50
32*

Amaciante
Suavitel
500ml

%pm>è
• nocnWnffl/llSDesodorante

Liquico

Desodorante
Spree spray
100ml
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Oetergaite maci
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Detergente

empo
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Detergente
Líquido Limpol
500ml
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Desinfetante X
Pinho Beloar 
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PÁSCOA
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Bombons sortidos
Garoto
500g

SUPER
PÁSCOA

l ;CJ>

Ovo de Páscoa

Visconti n? 13
200g

SUPER
ÁSCOA

Ovo de Páscoa
Lacta n? 10
110g

IV? SUPER
ÁSCOA

 ¦ M

Ovo de Páscoa
Nestlé n?3
270g

SUPER
PÁSCOA

SUPER
PÁSCOA

.y

y/m 
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Coelho de
Páscoa
Bhering
150g

SUPER
PÁSCOA

Coelho de Páscoa

Garoto 80g

Z«» £ SUPER
PÁSCOA

Colomba Pascal

de frutas
Bauducco
500g

SUPER
PÁSCOA

k
àt1J
ÊpMií

0
n

Colomba Pastel

"7*&£~>

Colomba Pascal
com gotas de chocolate
Bauducco 750g

3SUPER
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Vinho branco,
rosé e tinto
Mosteiro
4600ml

1/
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Vinho branco
Riesling, branco

Ugni e tinto
Merlot Almadén
720ml cada

Riesiin» ,, Meriot^ Ugni Bbrc

174?
90

¦ntmiidén
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m»¦*«, .19S5

198" IÇVt
•' ^... 0mmm' .

Atum ralado
Carolina

4330

i \

M

/

Sardinha Jangada
135g

>80
32?

«s, i.^a

Pepsi-Cola
litro

25?"

Cerveja
Cerpa
Malzbier
one way
300ml

39?°

Cerveja
Cerpa
one way
300ml

39;
90

Lombo suíno

238;°

Peito de peru,
com osso
kg
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Peru temperado
Sadia
kg

132?°

Pernil
suíno
kg

127;
00

Rlé de castanha
Leal Santos
500g

1395°

, \

^•'7

Bacalhau
Zarbo
kg

440,
00

Frango defumado Smoky

pronto para servir

kg

235?
00

BAZAR <«5*1

Jogo de cama casal 3 peças
Teka

00
990"

Caçarola Bojuda
n? 22 polida Mansel

269,

Panela de Pressão

4,5 L Penedo

790!
00 KigHn"BÔÍS* U |4?

Assadeira
n? 3 Mansel

Assadeira
n? 4 Mansel 219

00

PERECÍVEIS

Queijo prato
Planalto
kg

270,
00

«Sé

I

Iogurte com

polpa de fruta

Bliss
200g
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Não nos responsabilizamos por erros gráficos.

Atenção: Os preços destes produtos sáo

destinados aos nossos clientes. Em defesa

dos seus direitos, náo vendemos por
atacado.
Validade: 21/03 a 02/04/88 ou enquanto

durar o estoque destes produtos. Após

esta data, os preços voltarão aos valores

congelados/tabelados. Parte integrante dos

jornais: O Globo (edições de 20 e 27/03/88),

Jornal do Brasil (edição de 20/03/88) e O Dia

(edição de 27/03/88). IMPRE SSO CM BI OCH EDITORES S A
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